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Abstract  
This study was about the elite sport environment in a city in the north of Sweden. The purpose of the 

study was to understand what support and resources that already exists and also are needed for the 

athletes in floorball and cross-country skiing to proceed to the absolute elite in their sports. The purpose 

was also to get knowledge about what economic, human and material resources that are deeming to have 

in order to create a good elite sport environment and finally, when an organization or athlete are 

successful. The study analyzed the current situation and how an organization can create an even greater 

environment that produces top athletes. To answer the purpose of the study, interviews were conducted 

with representatives from special sport districts federation, sport clubs and athletes from the chosen 

sports in the study. The result showed many similarities and differences between the two sports. The 

two sport clubs does not make enough money to fully support their athletes as in football for example. 

Differences in the chosen sports were mainly in the cooperation were floorball had far better cooperation 

between special sport districts federation and sport clubs in comparison to cross country-skiing. 

Nyckelord: Framgångsrik, Elitidrottsmiljö, Innebandy, Längdskidåkning 

Keywords: Successful, Elite environment, Floorball, Cross-country skiing. 
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Inledning/Bakgrund 

Idrottsliga framgångar är bra för Sverige. Citatet är taget ur Riksidrottsförbundets (RF) styrdokument 

som benämns Idrotten vill (2009, s.35). I dokumentet beskriver RF att målsättningen är att svenska 

idrottsutövare ska få chansen, inom svensk idrotts etiska värderingar, att nå sin fulla potential och bli 

framgångsrika på elitnivå. 

 

Att begreppet elitidrottare syftar till de allra bästa inom olika idrotter går nog att enas om. Idag finns 

det däremot inte någon tydlig beskrivning på vad det innebär att vara elitidrottare, varken 

Nationalencyklopedin eller Svenska Akademins ordlista har ett förtydligande (Norberg, 2012). Norberg 

antyder även att det finns andra aspekter att väga in, exempelvis om definitionen avser de allra bästa 

idrottarna regionalt, nationellt eller internationellt. Vidare ställer han sig frågande till om det endast är 

seniorer som bör klassas som elitidrottare eller om även ungdomar, junior och veteraner bör räknas in 

i begreppet. En kontaktperson (mailkommunikation, 24 mars 2016) på RF beskriver att förbundet aldrig 

har kommit överens om en gemensam benämning på vad det innebär. En vanlig definition som används 

är den Smålands Idrottsförbund (2015) tagit fram: Begreppet elitidrott innebär att föreningen eller den 

aktive befinner sig på nationell eller internationell nivå (högsta eller näst högsta divisionen/serien 

inom respektive idrott). Detta är även den definition som Umeå universitet (2015) använder och den 

definition som kommer genomsyra studien. 

 

För att nå den yttersta eliten och bli framgångsrik krävs det att miljön som idrottaren vistas i är optimal. 

Brown (2001) beskriver till exempel att idrottaren behöver en person som hela tiden hjälper till att 

observera och planera idrottarens utveckling. Denna roll är det inte enbart ledaren i laget som fyller, det 

kan lika gärna vara en förälder eller en kompis. Flera forskare (De Bosscher, De Knop, van Bottenburg 

& Shibli, 2006; Storm & Nielsen, 2010) kommer även fram till att för att kunna bli framgångsrik krävs 

en miljö där konkurrensen är tuff samtidigt som det finns anläggningar just för elitidrottare. En ökning 

av antalet elitidrottsanläggningar och tillgången till de hallar som redan nu finns beskrivs också av 

forskarna som en faktor för framgång hos utövare. 
 

Det finns flera studier (Einarsson, 2012; Fahlén & Sjöblom, 2012a) som belyser vad som gör en 

idrottsförening framgångsrik och vilka framgångsfaktorer som krävs för att nå dit, exempelvis god 

ekonomi och goda sportsliga resultat för att nämna några. I en intervjustudie av Fahlén och Sjöblom 

(2012b) ansåg styrelsen att medaljer kan vara ett tecken på framgång, men för deras förening är det 

viktigare att kunna hantera de motgångar som en förening kan ställas inför. Enligt Innebandyn Vill 

(2010) är en framgångsrik förening när det finns en bra arbetsfördelning mellan de personer som är 

engagerade i klubben, samtidigt som det finns tydliga riktlinjer över vad som gäller för spelare och 

ledare. Slutligen är de värderingar som ska råda något som framhålls.  Begreppet framgångsrik inom 

idrott är intressant att undersöka närmare därför att det inte finns någon gemensam definition. 

 

En god elitidrottsmiljö innebär enligt Henriksen (2010) att det finns goda ekonomiska (pengar för att 

ha råd med sin idrott, resor och anmälningsavgifter), materiella (material till sin idrott i form av 

utrustning, anläggningar och arenor) och mänskliga (ha tränare och annan personal som är bra 

utbildade och innehar kunskap hur de tar utövare till elit) resurser. För att skapa en miljö där idrottare 

kan fortsätta sin elitsatsning under en längre tid har Riksidrottsförbundet tillsammans med olika 

Specialidrottsförbund och Skolverket sedan 1972 inrättat Riksidrottsgymnasium (RIG) och nationellt 

godkända idrottsutbildningar (NIU). Detta för att möjliggöra en satsning både på sin idrott och på sina 

studier, något som benämns som ”dubbla karriärer”. Riksidrottsuniversitet (RIU) är något som på 

senare år startats på några universitet i Sverige, med samma syfte som RIG och NIU (Skolverket, 2014; 

Svenskidrott, 2016). På dessa RIU skriver utövarna tillsammans med universitet på ett avtal som kallas 

elitidrottsavtal. Det är ett skriftligt avtal som skapas för att universitet ska kunna göra 

studieanpassningar åt idrottaren, utifall att en eventuell tentamen eller ett seminarium skulle krocka 

med utövarens matcher eller liknande (Umeå universitet, 2015). För att kunna ha ett elitidrottsavtal 

måste utövaren ingå i den definitionen av elitidrottare som beskrivs tidigare i texten. 
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Ett stort problem som finns i svensk idrott är att många idrottare väljer att sluta sina karriärer innan de 

når sin fulla potential (Fahlén och Sjöblom, 2012b). Författarna fortsätter med att det kan vara så att 

det läggs för stort fokus på att hela tiden rekrytera nya idrottare istället för att ta tillvara på de som redan 

finns och utveckla dessa. Fahlén och Sjöblom (2012a) beskriver att det finns gemensamma faktorer som 

de mest framgångsrika nationerna använder sig av, de främsta är att de har en långsiktig planering över 

hur de ska bli framgångsrika. De menar att denna framgång kommer från de större urvalsmöjligheterna 

och att stora nationer har råd att tappa talanger i jakten på medaljer. Detta innebär att länder med en 

mindre befolkning behöver ta hand om sina idrottare på ett annat sätt så dessa inte slutar innan de nått 

sin fulla potential. En studie av Carlson (1991)  undersökte varför vissa unga idrottare tar sig till 

landslaget och andra inte. Författaren studerade idrottsutövare från sju olika idrotter, både lag- och 

individuella idrotter. Resultatet av studien visade att de flesta pojkarna i landslagen var födda tidigt på 

året, 50 procent var födda under de första tre månaderna på året. Med detta menade Carlson att tidig 

fysisk mognad ofta förväxlas med talang. Något som blir problematiskt då de som mognar sent kan sluta 

med idrotten då de inte får chansen, trots att dessa kan ha en högre potential än de som blir kvar. 
 

Forskning visar på att mindre nationer inte kan sålla sina utövare på samma sätt som de stora 

nationerna utan behöver värna om de som finns i föreningarna För att kunna genomföra detta krävs det 

att det finns en god elitidrottsmiljö där utövarna får chansen att utvecklas och nå sin fulla potential. 

Studien kommer behandla denna problematik utifrån ett idrottspedagogiskt perspektiv och då ta reda 

på när föreningar och utövare är framgångsrika, samt vilka olika stöd och resurser som redan finns och 

behövs för att kunna främja denna elitidrottsmiljö. Studien kommer undersöka om denna miljö finns 

inom två elitidrottsföreningar, innebandy och längdskidåkning, i ett län i norra Sverige.  
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Tidigare forskning 

I denna del kommer tidigare forskning kring elitidrottare, vad en framgångsrik miljö innebär och 

elitidrottsmiljö att beskrivas. Utgångspunkten är att skapa en förståelse för vad den tidigare forskningen 

tar upp för faktorer om skapandet av en elitidrottsmiljö samt vilka stöd och resurser som behövs för att 

bli elitidrottare. 

 

Elitidrottare 

Att bli elitidrottare, menar Fahlström (2011), är en långsiktig process som kräver mycket träning, en stor 

vilja och ambition. De som identifieras som talanger i en tidig ålder garanteras inte framgång i ett senare 

skede. Det har studerats mycket inom området och forskare har kommit fram till att det finns flera 

faktorer som spelar in. Faktorer som kan inverka är utövarens vilja och ambition, den miljö som 

idrottaren vistas i, vilken tränare idrottaren haft samt föräldrarnas ekonomiska förutsättningar. 

Tidigare forskning har visat att timmarna som utövarna själva lagt ner på den egna träningen haft störst 

betydelse om de blivit elitidrottare eller inte (Brown, 2001; Cokely, Ericsson & Prietula, 2007; Fahlström 

2011). Cokely et al. menar i sin studie att det krävs mycket träning på egen hand för att utövaren ska nå 

eliten. Författarna menar att även de mest talangfulla spelarna behöver minst 10 år eller 10 000 timmar 

av intensiv träning för att kunna vinna internationella tävlingar. Träningen bör i första hand riktas till 

att utövaren ska lära sig nya saker som är lagom utmanande, snarare än träning på det som redan 

behärskas. 
 

Forskningen om 10 000 timmarsprincipen har på senare tid ersatts av en ny metod från Canadian Sport 

Institute (2014). Modellen kallas för Long Term Athlete Development (LTAD) och har börjat 

implementeras i stora delar av världen. Även svenska förbund har börjat använda sig av denna för att 

utveckla idrottare, till exempel Svenska innebandyförbundet. LTAD modellen kan vägledas utifrån 

träning, tävling och återhämtning. Modellen förespråkar både elitidrott och en hälsosam livsstil och 

fungerar som ett ramverk för att hitta lämpliga utvecklingsprogram för att öka deltagande i sport och 

optimera prestanda. Vidare visar den hur idrottaren genom idrott och fysisk aktivitet kan utvecklas i 

lämpliga steg från födseln till vuxenlivet. Även om LTAD-modellen haft stort inflytande på flera länders 

idrottsmodeller för talangutveckling och livslångt idrottande, har den fått kritik från forskare. Kritiken 

riktas på att modellen har fysiologiska grundperspektiv och tar lite hänsyn till psykologiska, sociala och 

kontextuella faktorer såväl som individuella skillnader (Fahlström, Gerrevall, Glemne & Linnér, 2015). 

 

Elitidrottsmiljö 

En trygg idrottsmiljö bedrivs enligt Riksidrottsförbundet (2016) i enlighet med Idrotten vill och FN:s 

Barnkonvention. Denna konvention definierar vilka rättigheter barn har i världen (Unicef, 2009). Det 

som kännetecknar en sådan miljö är att barn och ungdomar kan utvecklas och må bra samt få ökade 

förutsättningarna för att på lång sikt kunna åstadkomma idrottsliga framgångar. Förutsättningar är 

bland annat att barn och ungdomar har möjligheten att vara aktiva inom idrotten utan risken att utsättas 

för någon form av kränkning. Vidare påpekar Riksidrottsförbundet (2016) att det är de vuxna som bär 

ansvaret för att trygga och säkra miljöer skapas. Inom idrotten innebär det då att både styrelsen och 

ledare tar rollen som ansvariga. 

 

Den miljö som just nu råder gör det svårt för unga idrottare att slå sig in på den största scenen som 

senior. Sen 2012 har det däremot tagits steg för att lösa denna problematik, till exempel har det börjat 

bli mer vanligt med Riksidrottsuniversitet (RIU), elitidrottsstependier och liknande (Svenskidrott, 

2016). Detta för att fler ska kunna fortsätta sina elitsatsningar och samtidigt skaffa sig en utbildning, 

något som ger utövarna en trygghet efter idrottskarriären.  Norberg (2012) beskriver att det inte är lätt 

att bedriva en elitsatsning av ekonomiska skäl. Av alla som håller på med elitidrott är det endast en liten 

del som kan leva på idrotten, de flesta behöver en ekonomisk inkomst vid sidan om. Vidare menar 

författaren vikten av att kunna kombinera studier och elitidrott för att kunna förbereda sig på ett liv 
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efter idrotten. I intervjuer som Fahlén och Sjöblom (2012b) gjorde, påpekade intervjupersonerna att ett 

behov av att kunna kombinera studier med sin satsning och bättre ekonomi under karriären var av stor 

vikt. Idrottsrörelsen verkar också ha uppfattat detta med tanke på Riksidrottsuniversiteten.  

 

För att Sverige ska kunna satsa mer och på ett bättre sätt kunna hävda sig internationellt har resurser 

avsatts från Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska kommitté, Svenska Handikappidrottsförbundet 

och Sveriges Paralympiska kommitté (Kulturdepartementet, 2009). Resurserna har avsatts till tre olika 

grupper, dels för att stärka specialidrottsförbunds landslagssatsningar, resurser till de bästa idrottarna 

och föreningarna samt stöd för service och kompetensstöd. Allt detta för att kunna konkurrera om 

medaljer på absolut toppnivå. 
 

En intressant faktor är hur central roll den geografiska närheten spelar in på vilka idrotter som upplevs 

som bra på olika platser. Vad som är i närheten är något som är relativt och kan variera från person till 

person. Har idrottaren intresserade föräldrar som ställer upp och skjutsar blir närhet ett större område 

än för en idrottare som själv måste ta sig till träningarna (Fahlström, Gerrevall, Glemne & Linnér, 2015). 

Ofta är den idrott som personen väljer som huvudidrott en idrott som har stark förknippning med den 

geografiska plats utövaren bor på eller om föräldrarna varit aktiva inom idrotten. Detta fenomen 

benämner Fahlström (2011) som kulturell närhet, för att ge några exempel går detta att se på antalet 

skidåkare i Norge, rugbyns överlägsenhet på Nya Zealand eller Danmarks badmintonframgångar. Detta 

fenomen finns inte endast på landsnivå utan även mer lokalt, till exempel basketen i Södertälje och 

ishockeyn i Småland. 
 

Henriksen (2010) gör ett försök att beskriva den idrottsliga miljön och de faktorer som påverkar, utifrån 

två olika modeller. Dessa kallar han för Athletic Talent Development Environment (ATDE) samt The 

Environment Success Factors working model (ESF). I dessa modeller beskriver Henriksen att det finns 

olika ”skal” eller miljöer. Han beskriver att föreningen kan ses som en helhetsmiljö men den kan även 

ses som ett flertal mikromiljöer. Modellen ATDE, är ett försök att förklara den miljö och vilka 

påverkansfaktorer som en elitidrottare befinner sig i. I den närmaste mikromiljön befinner sig de som 

har en direkt påverkan på idrottaren så som tränare, lagkamrater, konkurrerande idrottare men även 

yngre idrottare i föreningen. De sistnämna påverkas av elitidrottaren i och med att de anses och agerar 

som förebilder. Inom denna nivå kan det även finnas psykologer och fysioterapeuter för att nämna 

några. I mikromiljön utanför föreningen befinner sig även familjen, skolan/arbete och konkurrerande 

föreningar. Nästa skal i modellen kallas för makromiljö och innehåller sådant som inte påverkar 

idrottaren direkt utan sådant som finns runt omkring, detta är till exempel media, de värderingar och 

seder som finns inom föreningen eller inom idrotten. Makromiljön innefattar även förbundet som 

idrotten tillhör, landslaget och olika utbildningssystem. Modellen belyser också ett mesosystem som 

innebär kopplingar mellan olika system i modellen, till exempel de samarbeten som finns mellan 

idrottsföreningen och skolan/arbetsplatsen. Detta för att kunna ge idrottaren förutsättningar att hålla 

på med sin elitsatsning så länge som möjligt. Det yttersta lagret i modellen beskriver att miljön som 

idrottaren lever i ständigt är i förändring, det vill säga dåtid, nutid och framtid. ATDE-modellen är även 

uppdelad i två halvor som benämns Athletic Domain och Non-athletic Domain. Halvorna syftar till att 

visa på vilka faktorer som spelar in på idrottarens idrottsliga miljö samt de som indirekt påverkar 

idrotten, till exempel relationer, familj och yrke. 
 

I ESF-modellen beskriver Henriksen istället vad det är som gör att en miljö blir framgångsrik. Modellen 

kommer från början från det psykologiska fältet och har använts hos företag men har därefter även 

applicerats på det idrottsliga området. Modellen innefattar tre olika steg: förutsättningar 

(Preconditions), processen (Process) och organisationsutveckling och kultur (Organizational 

development & culture) (se figur 1). Alla dessa samverkar för att göra, i detta fall, en förening 

framgångsrik. Modellen belyser olika typer av resurser som alla måste samspela för att kunna skapa en 

framgångsrik miljö, dock är det inte en modell som garanterar framgång då det finns ytterligare faktorer 

som kan påverka. I Henriksens (2010) studie har föreningar med modellens resurser bedömts vara bra 

miljöer för att utveckla talanger och många av dessa har sedan kunnat bli framgångsrika idrottare. 
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Första steget i modellen, förutsättningar, är de faktorer som anses viktiga för att det ska vara möjligt 

att skapa en framgångsrik elitidrottsmiljö. De olika förutsättningarna är, ekonomiska resurser, 

mänskliga resurser (tränare eller annan kompetens) samt materiella resurser (anläggningar, boende och 

utrustning för att nämna några).  
 

Det andra steget i modellen kallar Henriksen (2010) för själva processen och innefattar det som 

idrottarna dagligen genomför, som träning, tävlingar och olika träningsläger för att nämna några. 

Modellen blir därefter uppdelad i två olika faser innefattande individuell utveckling och prestation samt 

lagprestationer. Individuell utveckling och prestation syftar till den kompetens som individen utvecklar 

för att sedermera prestera inom sin idrott, medan lagets prestation endast syftar till den framgång som 

ett lag har. Det innebär att det är en produkt av processen men även organisationsuppbyggnad och 

kulturen som finns i laget. Tredje steget i modellen är det som kallas för organisationsutveckling och 

kultur, detta innefattar de olika värdena, artefakter och antagande som görs i en grupp. Steget är viktigt 

för implementering av nya spelare i ett lag till exempel och bidrar till stabilitet i en grupp eller en 

förening. Detta gör även föreningen förberedd på den konstanta förändring som sker i föreningar, det 

vill säga nya medlemmar, resultat och framgångar för att nämna några. Som tidigare nämnt behöver 

dessa tre steg, förutsättningar, processen och organisationsutveckling och kultur, samverka för att 

generera framgång i en förening. Det är däremot inte givet att bara för att dessa faktorer finns kommer 

en förening att lyckas utan det är en modell som visar på olika framgångsfaktorer beskriver Henriksen. 

Det är, som tidigare nämnt ekonomiska, mänskliga och materiella resurser som kommer fokuseras i 

studien och ligga till grund för att besvara syfte och frågeställningar. De andra delarna i modellen 

kommer inte undersökas. 

 

Figur 1: Henriksens (2010, s.42-43) beskrivning av Environmental Success Factors model (ESF). 

Framgångsrik 

Att nå framgång inom idrott är ingen lätt uppgift och det finns många faktorer som spelar in. Flera 

forskare (De Bosscher, De Knop, van Bottenburg & Shibli, 2006; Storm & Nielsen, 2010) har genomfört 

intervjuer och undersökningar med idrottare om de viktigaste faktorerna. Sammanfattningsvis går det 
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att säga att fem olika faktorer är av stor betydelse. Den första är ekonomiska förutsättningar, det vill 

säga det stöd idrotten får från samhället, stöd till idrottare och tränare samt ökade möjligheter för 

idrottare att kunna leva på idrotten. Den andra faktorn innebär idrotten och elitidrottens organisering 

och struktur, tillsammans med system för att hitta och utveckla talanger. Även organisering av tävlingar 

på en nivå där idrottarna kan utvecklas i en större konkurrens är av vikt. Den tredje faktorn pekar på 

bättre träningsmöjligheter i moderna träningsanläggningar samt ett ökat internationellt utbyte. Fjärde 

faktorn beskrivs som bättre möjligheter till utbildning redan från lägre nivåer enda upp till elitidrotten 

med en bättre spetsnivå. Som femte faktor anses mer forskning kunna hjälpa idrotten, där en bättre 

implementering av forskningsresultaten behöver ske.   
 

Brown (2001) menar att varje atlet bör ha en egen ledare som har ansvar för utövarens utveckling. 

Vidare menar författaren att denne ledare kan vara en tränare, förälder eller kompis. Detta är inte lika 

viktigt i lagsporter som det är i individuella sporter. Brown menar att varje individ som de senaste 15 

åren rankats som topp 10 i världen har haft en ledare som noggrant observerat och planerat utövarens 

utveckling mot en elitsatsning. Cóté, Bloom och andra (refererat i Brown, 2001, s. 57-71) beskriver att 

atleter oftast behöver olika tränare vid olika faser i karriären. I den första fasen ska tränaren göra 

aktiviteten rolig och göra så att barnet fattar smak för idrotten. Tränaren behöver vanligtvis inte vara 

någon sofistikerad eller taktisk expert utan snarare någon som vet hur man kommunicerar med barnet 

beroende på vilken utvecklingsfas denne befinner sig i. I den andra fasen ska tränaren vara strikt och 

lära ut idrotten, vilket innefattar hur spelet går till, regler och syftet. Tränaren har kunskaper om själva 

idrotten och vet vad som krävs för att bli framgångsrik samt är bekväm med att pressa utövaren hårt 

och testa dess gränser. I den tredje fasen visar tränaren hur utövaren ska bli framgångsrik. Tränaren har 

egna erfarenheter för att ta utövaren till den absoluta eliten. Bloom (1985) menade att det i USA 

sannolikt bara fanns åtta till tio tränare per idrott som kunde ta idrottare från att vara bra till den yttersta 

eliten. För att då jämföra med Sverige som är ett mindre land kanske det endast fanns en eller två, något 

som dock kan ha förändrats då studien av Bloom är 31 år gammal. 
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Syfte och frågeställningar 

Det övergripande syftet är att skapa (ökad) kunskap om vilka förutsättningar som krävs för att skapa 

framgångsrika elitidrottsmiljöer. Det specifika syftet är att öka förståelsen för centrala faktorer som 

företrädare och utövare av två idrotter (en individuell och en lagidrott) i norra Sverige anser finnas samt 

behövas för att skapa en elitidrottsverksamhet med framgångsrika utövare. 

 

 Vilka faktorer anses vara centrala i skapandet av framgångsrika elitidrottsmiljöer? 

 Vilka stöd och resurser, ekonomiska, mänskliga och materiella anses behövas för att skapa 

framgångsrika elitidrottsmiljöer?  

 När anser specialdistriktsförbund (SDF), föreningar och utövare att en förening respektive 

idrottare är framgångsrika? 
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Metod 

Denna del kommer presentera hur studien har genomförts utifrån hur data har samlats in, analyserats 

och vilka etiska överväganden som gjorts. 

 

Datainsamlingsmetod 

För att besvara syfte och frågeställningarna har en kvalitativ studie bestående av intervjuer genomförts. 

Intervju som datainsamlingsmetod valdes då det enligt Kvale och Brinkmann (2009) är den 

forskningsmetod som används mest frekvent vid insamling av kvalitativ data. Denna typ av data 

samlades in då studien syftar till att undersöka personers tankar och upplevelser om vad som gör en 

idrottare eller förening framgångsrik, vad för stöd och resurser som finns och behövs samt vad 

intervjupersonerna ansåg krävas för att skapa en framgångsrik elitidrottsmiljö. 
 

Bryman (2011) beskriver att kvalitativ forskning innebär att fokus ligger på ord snarare än siffror och att 

det finns tydliga skillnader mellan vad som är en kvalitativ och en kvantitativ studie. Kvalitativ forskning 

har en induktiv syn och teorier grundas på de resultat som forskaren finner i en studie, till skillnad mot 

en deduktiv syn där forskaren tar fram olika hypoteser från det som redan är fastställt och granskar 

sedan detta empiriskt. En annan skillnad ligger i att kvalitativ forskning söker förståelse för den sociala 

verkligheten och hur personer tolkar sin verklighet. Medan kvantitativ forskning snarare försöker 

generalisera en större grupp av människor och utgår historiskt från att forskaren samlar in numeriska 

data. Bryman beskriver kvalitativ forskning utifrån en ontologisk ståndpunkt och menar på att sociala 

egenskaper är ett resultat av samspel mellan individer och inte något som formas genom miljön. Enligt 

Gratton och Jones (2015) innebär kvalitativ forskning att forskaren söker och tolkar information om 

känslor, tankar och egenskaper istället för något som är mätbart. Metoden är den som bäst lämpar sig 

när det kommer till personers berättelser och uppfattningar om olika fenomen. Som i detta fall SDF, 

föreningar och utövare i ett län i norra Sveriges syn på elitidrottsmiljö samt vilka resurser som krävs för 

att nå framgång. 

 

När intervju används som metod har forskarna hjälp av en intervjuguide. Detta är ett dokument med 

frågor och ämnen som ska beröras under intervjun för att kunna svara till syfte och frågeställningar. 

Den typ av intervju som genomförts kallas semistrukturerad, vilket innebär att intervjun inleds med ett 

tydligt fokus där forskaren vet vad han eller hon vill få ut av undersökningen men till skillnad från 

klassiska intervjuer ställs följdfrågor. Om följdfrågor, som avviker från ämnet, dyker upp, kan dessa 

ställas om situationen kräver det. Detta är unikt för en semistrukturerad intervju. Något som är negativt 

med att använda denna typ av intervjumetod är att om intervjuaren inte håller sig inom ramen och styr 

samtalet, kan samtalet behandla irrelevant information som leder till att syfte och frågeställningar inte 

blir besvarade (Bryman, 2011). 

 

Litteratursökning 

För att förstå ämnesområdena i studien genomfördes en litteratursökning där olika studier och 

bakgrundsinformation valdes ut för att granskas vidare. Litteratursökningen gjordes på Umeå 

universitets sökmotor och vidare genom databasen Ebsco samt olika tidsskrifter. Sökorden som 

användes var success & sports, sports performance, planning & success. Även 

centrumforidrottsforskning.se användes med sökord framgångsrik. Sökningen avgränsades främst 

med publikationer från senaste 10 åren för att säkerhetsställa användandet av aktuell forskning. Annan 

bakgrundsinformation återfanns på ett flertal olika hemsidor, bland annat Riksidrottsförbundet, svensk 

idrott och skolverket. Litteratur från böcker har även använts för att finna material. Därefter har relevant 

information kring ämnet tagits ut till studien vilket sammanställs i kapitlen inledning/bakgrund och 

tidigare forskning.  
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Urval 

Studien bestod av åtta intervjuer och de som intervjuats är två personer på SDF-nivå, två 

föreningsrepresentanter och fyra elitutövare, två män och två kvinnor från en individuell- och en 

lagidrott. Syftet med detta är att få en djupare förståelse för vad SDF, föreningsrepresentanter och 

utövare tänker kring vad som krävs för att skapa en elitidrottsmiljö samt vilka stöd och resurser som 

krävs för att skapa framgångsrika idrottare. Att en individuell- och en lagidrott valdes berodde på att 

studien ville undersöka kontraster mellan de två inriktningarna. De idrotter som undersökts är 

innebandy och längdskidåkning och utövarna är aktiva på elitnivå. Att personer från olika hierarkiska 

nivåer valts är för att kunna täcka ett så stort område som möjligt och få personer som skiljer sig från 

varandra när det kommer till olika egenskaper, något som enligt Bryman (2011) anser vara bra. Att 

personer från olika hierarkiska nivåer valdes innebär att studien blir mer representativ och det går då 

att undvika att bara ta till exempel SDFs synvinkel kring problemet. 
 

Geografiskt sett kommer deltagarna i studien från norra Sverige och namn, förbund och 

föreningstillhörighet kommer i studien hållas anonymt. Personerna i studien har valts utifrån ett 

målinriktat urval, där fokus låg på att hitta, i studiens mening, framgångsrika SDF, föreningar samt 

utövare. Detta för att kunna svara till studiens syfte och frågeställningar. Enligt Bryman (2011) innebär 

ett målinriktat urval att personer som kan vara viktiga för studien valts ut snarare än slumpats fram. 
 

Kontaktuppgifterna till intervjupersonerna gavs från en personlig kontakt på SISU Idrottsutbildarna. 

Respondenterna kontaktades via mail eller telefon och alla valde att ställa upp på intervju. Via mail och 

telefon förklarades studiens syfte samt att personen hålls anonym i studien (se bilaga 2). Alla personer 

fick möjligheten att välja tid och plats för intervju, mestadels av intervjuerna hölls i avskilda rum för att 

kunna prata i en lugn miljö. En av intervjuerna skedde däremot på ett café.   
 

Procedur 

Intervjuguiden delades upp i fyra olika teman utifrån syfte och frågeställningar och kategorierna var 

bakgrund, framgångsrik, stöd och resurser och elitidrottsmiljö. Stöd och resurser hade även 

underkategorierna ekonomiska-, mänskliga- och materiella förutsättningar och valdes utifrån den 

modell av Henriksen (2010) som stora delar av studien bygger på, den så kallade ESF-modellen (Se 

bilaga 1). Det första temat behandlade en kort bakgrundsbeskrivning av respondenten. Tema två, 

framgångsrik, kretsar kring hur SDF, föreningar och utövare ser på vad som gör och när en förening 

eller idrottare är framgångsrik. Tema tre handlar om vilka stöd och resurser som finns och behövs för 

att göra idrottaren framgångsrik. Fjärde temat är frågor om elitidrottsmiljö och hur en organisation bör 

jobba för att skapa detta. 
 

Kvale och Brinkman (2009)  beskriver nio olika typer av frågor som kan vara användbara för den 

semistrukturerade intervjun och dessa är de typer av frågor som använts i intervjuerna. Inledande 

frågor är viktiga för att respondenten ges möjlighet att uppge spontana beskrivningar om de viktigaste 

dimensionerna kring ämnet. Uppföljningsfrågor ställs när intervjuaren vidare försöker få respondenten 

att utveckla sitt svar kring ett intressant område exempelvis genom att intervjuaren nickar med huvudet 

eller ger ett instämmande “mm”. Sonderande frågor innebär att intervjuaren söker efter ett svar utan 

att ange vilka dimensioner som ska uppmärksammas exempelvis “Kan du säga något mera om det?”. 

Specificerade frågor syftar till att få respondenten att ange en mera precis beskrivning av ett ämne 

exempelvis “Vad tänkte du då?” eller “Hur reagerar du på det?”. Direkta frågor används när 

intervjuaren introducerar ämnet direkt. Indirekta frågor är för att få respondenten att tänka på saker 

ur andras synvinkel exempelvis “Hur tror du andra utövare uppfattar framgång inom sin idrott?”. 

Strukturerade frågor är till för att intervjuaren inte ska avvika från ämnet avsevärt och därigenom ge 

irrelevanta svar. Tystnad används av intervjuaren för att få respondenten att reflektera kring sina svar 

och ange mer betydelsefull information kring ämnet. Tolkande frågor handlar om att intervjuaren 

formulerar ett svar för att klargöra att informationen uppfattas rätt exempelvis “Du menar alltså att … 

?” eller “Är det så du uppfattar …. ?”. 
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Reliabilitet och Validitet 

Då kvalitativa studier undersöker sociala sammanhang kan reliabiliteten lättast undersökas med hjälp 

av tillförlitligheten, som delas in i kategorierna; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet 

att styrka (Bryman, 2011). Trovärdighet innebär att respondenternas berättelser har samma eller 

liknande svar på de frågor som ställdes under intervjun. Överförbarhet innebär om det som sägs går att 

överföra till andra sammanhang, något som i detta fall kan innebära en överföring till andra föreningar, 

förbund eller andra idrotter. Med pålitlighet menas att kollegor kan fungera som granskare och se att 

alla faser i forskningsprocessen uppfylls fullständigt, till exempel problemformulering, val av 

undersökningspersoner och så vidare. För att uppfylla detta användes en handledare, universitetslektor, 

och med honom bollades idéer och förbättringsaspekter undersöktes.  Till sist innebär möjlighet att 

styrka att studien är fri från forskarens personliga värderingar och endast utgår från fakta. Något som 

har gjorts i största möjliga mån. 

 

Validiteten i studien är kopplad till om resultaten av intervjuerna kan besvara de frågeställningar som 

studien syftar till. Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är validiteten beroende av hur författarna 

kontrollerar, ifrågasätter och teoretiserar kring resultatet. Detta kretsar kring att kritiskt granska 

tolkningar och rimlighet i materialet. Svårigheten med en studie som baseras på ett fåtal intervjuer där 

få idrotter, föreningar och utövare är inblandade medför att det inte är möjligt att dra generella 

slutsatser, utan studiens kunskapsbidrag blir att lyfta ett antal centrala aspekter utifrån en lag- 

respektive en individuell idrotts företrädare och utövares uppfattningar.  

 

Analys 

Innan intervjuerna genomfördes testades intervjuguiden för att säkerställa att frågorna gav svar på det 

som skulle undersökas. För att testa intervjuguiden kontaktades en före detta elitidrottare inom en 

lagidrott. Intervjun genomfördes i en öppen omgivning och med samma inspelningsapparat, som skulle 

användas senare, för att kunna säkerhetsställa att allt fungerar som det ska på de riktiga intervjuerna. 

Då alla åtta intervjuer genomförts gjordes en transkribering, ordagrant, av det insamlade 

materialet.  Intervjuerna varierade mellan 20-38 minuter och det transkriberade materialet blev totalt 

45 A4-sidor. Kvale och Brinkman (2009) skriver att det går att förenkla analysen genom att koda 

intervjuerna till olika kategorier. Det innebär att nyckelord i transkriberingarna knyts samman för att 

underlätta analysen av materialet. Efter intervjuerna var transkriberade delades intervjupersonernas 

svar in i olika färger för att lättare få en överblick över vilka svar som hör till vilken kategori. Därefter 

förkortades meningar för att endast det viktigaste skulle finnas med. Enligt Kvale och Brinkmann görs 

detta för att intervjuaren lättare ska kunna sortera vad som är viktigt och inte. Med detta menar de att 

intervjupersonernas svar koncentreras av intervjuaren så det blir kortfattat och lättare att förstå. Det 

innebär att långa uttalanden förenklas och det väsentliga av det som sagts presenteras i några få ord. 

Innan intervjuerna genomfördes valdes kategorier och underkategorier. Dessa var framgångsrik med 

underrubrikerna individuell framgång och framgångsrik förening. Andra rubriken blev Stöd och 

resurser med underrubrikerna ekonomiska-, mänskliga- och materiella förutsättningar samt den 

tredje rubriken elitidrottsmiljö. Därefter sorterades respondenternas svar in under rätt kategori. Under 

transkriberingsprocessen växte underrubrikerna faktorer för en god elitidrottsmiljö och externa 

faktorer fram under kategorin elitidrottsmiljö. Dessa sammanställdes därefter 

i resultatdelen. 

 

Forskningsetiska principer 

Studien har tagit hänsyn till de fyra forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2002) tagit 

fram. Informationskravet innebär att respondenten får ta del av vad studien har för syfte och vilken 

nytta den kommer ha för samhället. Det är frivilligt för respondenten att delta i studien och personen 

kan när som helst avbryta sin medverkan. Detta är något som tagits hänsyn till vid varje intervjutillfälle, 
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där respondenten fått veta i början på intervjun vad som gäller. Det andra kravet är konfidentialitet som 

innebär att respondenterna hålls anonyma i studien om det är något som avtalats innan, särskilt viktigt 

när studier behandlar etiskt känsliga ämnen. Det ska inte gå för en utomstående att identifiera de 

personer som deltagit i studien. Respondenterna meddelades tidigt att de i studien kommer att förbli 

anonyma och varken namn eller förenings-/förbundstillhörighet kommer nämnas (se bilaga 2). 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna ger ett godkännande att de kan medverka i studien, detta 

frågades i mail- och telefonkontakt med respondenterna (se bilaga 2). Deltagarna fick även möjlighet att 

välja plats att genomföra intervjun på, detta för att kunna välja en miljö där de känner sig bekväma, 

vilket kan leda till mer öppna samtal. Det sista kravet är nyttjandekravet, detta innebär att information 

om deltagaren och informationen som ges endast används till studien och inte sprids vidare till andra. 

Efter användningen av materialet raderades det. 
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Resultat 

I denna del kommer resultatet i studien att presenteras. Resultatet baserar sig på åtta semistrukturerade 

intervjuer från två olika idrotter, längdskidor och innebandy, i ett län i norra Sverige. En förbunds- och 

föreningsrepresentant från respektive idrott och två utövare, en man och en kvinna, från respektive 

idrott intervjuades. Resultatet presenteras i tre olika delar, dessa benämns, elitidrottsmiljö, stöd och 

resurser, och slutligen framgångsrik. Innehållet är sammanfattningar av vad respondenterna sagt samt 

individuella citat. 

 

Elitidrottsmiljö 

Under denna rubrik kommer det presenteras allmänna delar om faktorer som bidrar till att skapa en 

god elitidrottsmiljö. De teman som kommer presenteras är faktorer för en god elitidrottsmiljö och 

externa faktorer. De externa faktorerna kommer fokusera på utövarnas upplevelser snarare än förbund 

och förening. 

 
Faktorer för en god elitidrottsmiljö 
Fyra av respondenter påpekar att sammanhållning och samarbete är något som är viktigt för en god 

elitdrottsmiljö. Förbundsrepresentanten inom innebandy beskriver kultur som den viktigaste aspekten 

när det gäller lagidrotter och för att spelare ska kunna utvecklas. Vidare påpekar respondenten att 

olika grundvärderingar och inställningar till saker och ting samt att försöka få så många som möjligt 

med till föreningen bygger upp en kultur som lever vidare i föreningen. Representanten menar även 

att det ofta kan bli att fokus ligger på en enskild individ och vad just denne behöver och kräver för att 

lyckas snarare än att låta kulturen i föreningen forma dem. 
 

Jag tror, som sagt, när det gäller lagidrottare så är den kulturen dom är del av, jag 

tror att den formar dom väldigt mycket. Jag tycker mig kunna se idrottare, 

innebandyspelare som har varit i en annan miljö men sen kommit in i den miljö vi 

har haft [...] och i den så har dom växt enormt mycket och det är bara för att dom 

dras med i ett sätt att göra saker och ting och som kommer av att man har dendär 

kulturen så att säga. Så jag skulle nog säga att jag tycker det är den viktigaste 

faktorn. 
 

Alla utövare hade olika svar om vad viktiga faktorer för att skapa en god elitidrottsmiljö innebär. Den 

manliga utövaren för innebandy berättar att det ibland kan ses som mera prestige att vinna varje 

moment på träningen än matcher under seriespelet. Han menar att alla tog med den känslan till 

matchen, vilket medförde bra resultat. Den kvinnliga längdskidåkaren nämner att det är viktigt med 

en grupp som ständigt vill utvecklas och: pushar varandra framåt istället för att dra ner varandra. 
När utövarna får frågan om vad som krävs av dem själva för att bidra till en god elitidrottsmiljö är de 

alla eniga om att de måste prestera, vara drivna och göra sitt bästa. Den manliga utövaren inom 

innebandy försöker kräva av alla andra inom laget att också försöka göra sitt bästa på varje träning. 

För att som lag kunna skapa en god elitidrottsmiljö menar den manliga utövaren av innebandy även 

att alla måste komma till träningen och ge 100 procent varje gång. Respondenten beskriver att det 

märks stor skillnad på träningarna när alla kommer och ger sitt max och tvärtom. Den kvinnliga 

utövaren i samma lagidrott menar att utövarna ska ställa upp och göra de ideella jobben för föreningen 

som ibland behövs. Vidare beskriver personen att många tror att allting drivs gratis men för att det ska 

gå runt måste spelarna ibland ställa upp och jobba för föreningen, även om de tillhör ett lag i högsta 

serien.  

 
Externa faktorer 

Den manliga utövaren inom innebandy berättar att föreningen har ett väldigt proffsigt upplägg kring 

allting, alla spelare får vara delaktiga och ta del av informationen kring det som rör föreningen. Han 

berättar vidare att det finns en bra dialog mellan, ledning, tränare och spelare. Alla delar som rör 
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matcherna som mat, funktionärer med mera menar respondenten också fungerar bra. Den kvinnliga 

utövaren för innebandy menar att föreningen behöver förstå att spelarna inte alltid kan satsa 100 

procent på idrotten eftersom många studerar eller arbetar 100 procent. Respondenten påpekar 

samtidigt att det oftast inte brukar vara något problem att få ledigt från jobb eller skola om det skulle 

behövas. Den kvinnliga utövaren menar att det är viktigt att föreningen håller det som står i kontraktet 

mellan parterna och även att de har en god planering och insikt i elitidrottarens karriär, så inte läger 

och sponsoruppdrag krockar exempelvis. 
 

Alla fyra utövare jobbar, har studerat eller studerar på universitet. Två av dessa menar att det har 

fungerat bra att kombinera studier med elitidrott. De säger att de flera gånger kunnat flytta en 

tentamen eller ett seminarium på grund av match eller tävling. Den manliga innebandyspelaren säger 

att han känner utövare, på andra universitet, som fått missa matcher eftersom de suttit och skrivit en 

tentamen eller varit på seminarium. Den kvinnliga längdskidåkaren menar att det fungerat bra och 

mindre bra med att kombinera studier och elitidrott. Utövaren påpekar att det helt beror på vilken 

lärare som undervisar. Vidare säger respondenten att elitavtalet med universitetet skulle innehålla 

tydligare instruktioner på vad som gäller när en tävling krockar med en examination och att lärarna på 

institutionen är insatta i elitidrottarens avtal, detta för att kunna hitta en effektiv lösning vid behov. 

Utövaren beskriver slutligen att det ibland kunde vara en större börda att vara borta från ett 

obligatoriskt tillfälle än att vara på plats: 
 

[...] och sen, det jag kan ha upplevt ibland är att om du inte ska vara på ett 

obligatoriskt tillfälle då får du kanske en uppgift som är flera gånger värre än att 

sitta på ett seminarium och inte säga mer än ett litet ord liksom. Då kan du behöva 

skriva en lång uppsats i princip. 
 

Den kvinnliga innebandyspelaren, som jobbar heltid, menar att det inte är något problem att ta ledigt 

en fredag om det är match för laget. 

 

Stöd och resurser 

Under denna rubrik kommer det presenteras allmänna delar om vilka stöd och resurser som behövs för 

att nå eliten samt de stöd och resurser som redan finns. Därefter följer tre olika teman som benämns 

ekonomiska, mänskliga och materiella förutsättningar.  Dessa teman är benämnda utifrån ESF-

modellen som beskrivs i tidigare forskning (Henriksen, 2010). 
 

Allmänt 

Innebandyförbundet arbetar på flera olika fronter för att kunna underlätta och hjälpa föreningar så att 

dessa ska kunna fokusera på att nå framgång inom sina målsättningar. Dessa målsättningar består av 

att verksamheten ska vara rolig, stimulerande och vara en bra miljö som utvecklar spelare. Den första 

delen som innebandyförbundet hjälper till med är utbildningsdelen av tränare och ledare, något som 

kommer beskrivas mer ingående under temat mänskliga förutsättningar. Andra delen är att vara ett stöd 

för föreningarna och underlätta deras arbete när det kommer till administration, serieläggning och 

hallbokningar. Förbundet jobbar även med att skapa intressanta tävlingsstrukturer för att fler ska kunna 

utöva idrotten under en längre tid. Bland annat har det startats en utvecklingsserie där spelarna i lagen 

inte delas upp efter ålder utan efter prestation. Förbundet jobbar också med att få politiker och 

beslutsfattare att skapa bra förutsättningar för idrotten. Detta försöker förbundet göra genom att ta bra 

arrangemang med internationella tävlingsmatcher och cuper till länet. Skidförbundet jobbar däremot 

på ett annorlunda sätt, representanten beskriver att till skillnad från andra förbund är det föreningarna 

som driver på inom skidor. Det finns ingen rullskidbana i länets största stad och för att kunna bygga det 

måste förbundet ta tag i det enligt representanten. Hon drar även ett exempel mot fotbollen och 

beskriver att det inte skulle finnas så pass många fotbollsplaner i Sverige om det inte var ett drivande 

förbund. Något som skidorna bör ta efter menar respondenten. 
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Innebandy och skidföreningens representanter uttrycker i princip samma sak om vilka stöd och resurser 

som behövs för att utövare ska kunna går från bra till elit. Faktorer som anses viktiga är att det är en bra 

träningsmiljö med träningsgrupper som inte är för stora, något som underlättar för tränare och utövare 

genom att de får mer tid tillsammans. Bra utbildade tränare är också något som påpekas. Ytterligare 

faktorer som nämns är: tillgång till gym och löpspår i närheten, hjälp och stöd från föräldrar, se till att 

det fungerar att kombinera idrotten med skola och jobb samt att allt runt omkring tävlingar och matcher 

fungerar på ett smidigt sätt. Till exempel att det finns mat och frukt, resor och boende. 

 
Ekonomiska förutsättningar 

Varken innebandy- eller skidförbundet delar ut ekonomiska stöd till föreningarna i länet. Däremot låter 

innebandyförbundet föreningarna vara med och arrangera olika arrangemang som förbundet står 

bakom, vilket är ett sätt att försöka hjälpa föreningarna att dra in extra pengar. Skidförbundet känner 

däremot att de inte har tillräckligt med tid för att göra detta, representanten beskriver: Vi skulle kunna 

dra in pengar, va det som en resurs och kanske inte som en motor, utan hjälpa föreningar till exempel 

att få in ett bättre stöd. Respondenten på skidförbundet beskriver att ekonomin måste vara prioritet 

nummer ett i en framgångssaga. 

 

Längdskid- och innebandyföreningarna finansierar sina verksamheter på liknande sätt. Viktiga 

ekonomiska medel kommer från sponsorer, medlemsavgifter och även olika jobb och arrangemang som 

föreningarna hjälper till med eller som de själva står för. Föreningarna får även statliga bidrag för att 

kunna finansiera verksamheten. Innebandyn har till skillnad från skidorna intäkter från 

biljettförsäljning samt försäljning av olika häften med diverse rabatter. Dessa häften är något som säljs 

i hela föreningen och representanten beskriver det så här: [...] den största stjärnan i herrlaget får 4 

häften, de yngre, från 07 säljer också häften men de får kanske då 3 häften att sälja. Ett arbete som 

skidföreningen gör som skiljer sig från innebandyn är att de på uppdrag av kommunen hjälper till med 

skötsel av ett konstsnöspår. De sköter till största del snösprutningen och i utbyte mot detta får 

föreningen sälja åkkort till spåret. På så sätt kan föreningen dra in pengar. 

 

Båda föreningarna har individuella kontrakt med spelarna. Innebandyn har något som kallas för 

träningsbidrag och det ges till de bästa spelarna i elitlaget. Innebandyföreningen känner att de vill kunna 

ge större ekonomiska bidrag till spelarna, detta för att spelarna ska kunna gå ner i tjänst på sina jobb 

och istället satsa hårdare och träna mer. Respondenten känner att det är den största prioriteringen i 

nuläget. Längdskidornas föreningsrepresentant vill inte gå in något närmare på vad som står i 

kontrakten, men påpekar att det finns ett ekonomiskt stöd att få för juniorer och seniorer. 

Ingen utav de fyra utövarna som intervjuats kan i nuläget leva på sina idrotter utan får hjälp med 

ekonomin på olika sätt. De båda manliga utövarna studerar på sidan av sin idrott medan en av de 

kvinnliga utövarna jobbar heltid och den andra jobbar inte utöver sin idrott men får bidrag från olika 

håll för att lösa det ekonomiskt. För att få ekonomin att gå ihop berättar innebandyspelarna att de får 

bidrag från familjen, studiebidrag under studietiden och den manliga spelaren får även bidrag från 

föreningen. Den kvinnliga innebandyspelaren berättar att hon nu jobbar heltid inom skolan för att 

finansiera karriären. Detta skiljer sig lite mot hur skidåkarna har finansierat och finansierar sina 

karriärer. De har precis som innebandyspelarna fått bidrag från familjen samt studiebidrag då de 

studerat. Däremot får båda skidåkarna bidrag från sponsorer och prispengar från tävlingar där de 

placerar sig bra. Den kvinnliga åkaren beskriver även att hon får bidrag från sambon: Delvis är det 

genom sponsorer, prispengar och en väldigt stor del så är det min sambo som finansierar. Alla utövare 

beskriver att de under karriären har behövt sommarjobba i hög eller låg grad för att kunna hålla på med 

respektive idrott. 

 

Den kvinnliga innebandyspelaren beskriver att det går att få en slant om spelare blir uttagna till landslag 

eller om de blir framröstade till MVP (mest värdefulla spelare) i laget. Den manliga innebandyspelaren 

beskriver det stöd han får från föreningen som: [...] jag har ju spelarlön och vissa förmåner men det 

blir ju som ett lite extra studiebidrag snarare så. Han fortsätter med att beskriva att det finns olika 

rabatter på matställen i staden samt att han har fått hjälp med att hitta bostad. Det material som 
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innebandyspelarna använder är något som föreningen betalar, skidåkarna var mera otydliga i hur deras 

sponsring av material såg ut. 

 

Inom båda idrotterna går det att söka stipendium. De kriterier som utövarna själva vet krävs är att 

stipendiet delas ut till de som befinner sig på landslagsnivå och de som pluggar. Den kvinnliga 

skidåkaren beskriver att i en av hennes tidigare föreningar fick alla aktiva ett träningsbidrag på 5000 

kronor, där gick det även att köra till sig olika bonusar vid bra placeringar på tävling. Detta är inget som 

någon av de andra respondenterna beskriver. 

 

Utöver de stöd och resurser som beskrivits som redan existerande anser föreningsrepresentanten i 

innebandy att det krävs ännu mer finansiella medel för att kunna ge större ersättning till spelarna. Det 

är något som den kvinnliga utövaren i innebandyn säger, hon menar att idrotten ibland får komma i 

andra hand. Den manliga spelaren i innebandy menar att gruppsammanhållningen i laget och att allt 

runt föreningen som exempelvis ekonomi måste fungera. Samtidigt menar de båda utövarna från 

längdskidor att det ekonomiska stödet är viktigt samtidigt som de får dem bästa förutsättningarna för 

att lyckas. 

 

Sammanfattning 
Inget av förbunden hjälper föreningarna i länet rent ekonomiskt, däremot låter innebandyförbundet 

föreningar vara med och arrangera olika evenemang som kommer till länet. Detta är något som 

skidförbundet vill kunna göra men i nuläget inte har tid på grund av andra saker.  

 

Gemensamt för föreningarna är att de finansierar sin verksamhet genom medlemsavgifter, 

sponsorintäkter och statlig bidrag men även att medlemmar i föreningarna genomför olika jobb. 

Skillnader är att innebandyn får vara med och arrangera evenemang tillsammans med sitt förbund 

medan skidorna jobbar tillsammans med kommunen.  

 

Utövarna beskriver att ekonomiskt stöd är en viktig del för att kunna fortsätta sin elitsatsning högre upp 

i åren och för att kunna nå eliten behövs det personer som kan stötta när föreningarna inte har råd. I 

vissa fall behöver utövarna förvärvsarbeta för att kunna satsa vilket gör det hela problematiskt. För att 

undvika detta i största möjliga mån skriver båda föreningarna avtal med sina elitutövare och vissa får 

därigenom ekonomiska bidrag i form av pengar för att kunna gå ner i arbetstid. Detta för att utövarna 

ska kunna träna mer. Något som skiljer de två idrotterna åt är att skidåkarna får ekonomiskt stöd från 

egna sponsorer och prispengar på tävlingar, något som inte innebandyspelarna har.  

 
Mänskliga förutsättningar 

Båda förbunden arrangerar utbildningar för tränare så att dessa hela tiden ska kunna utvecklas och bli 

bättre, detta för att kunna få fram bättre idrottare. Inom innebandyn finns det olika utbildningar för 

olika nivåer och dessa följer ett dokument som kallas Innebandyns Utvecklingsmodell. Modellen togs 

fram för några år sedan och är färgkodad utifrån vilken nivå spelare är på och vilken typ av nivå och 

utbildning som ledaren måste ha för att kunna vara aktiv på den nivån. Vidare påpekar representanten 

att utbildningen av instruktörer och det utbildningsmaterial som presenteras alltid utvecklas för att 

kunna hålla en så hög nivå som möjligt. 
 

På föreningsnivå finns det både likheter och skillnader när det kommer till mänskliga förutsättningar. 

Båda föreningsrepresentanterna berättar att det inte finns några krav på vilka egenskaper eller 

utbildningar som ledarna bör ha. I ung ålder är det inom båda idrotterna ofta föräldrar som tar på sig 

ledarrollen och dessa får sedan en grundutbildning för att kunna hjälpa till. När utövarna sedan blir 

äldre ställs det högre krav på ledare och då bör tränarna ha koll på tekniker och så vidare. När det 

kommer till finansiell ersättning inom idrotterna jobbar alla inom skidföreningen ideellt medan tränare 

i elitlagen i innebandyn får arvoden, dessa är olika stora beroende på vilken roll de har. Resterande 
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ledare i innebandyföreningen jobbar ideellt utöver att de får en taktiktavla och en träningsoverall med 

föreningens logotyp. 
 

Skillnader mellan föreningarna är att de inom innebandyn inte håller egna utbildningar för tränare och 

ledare utan alla dessa skickas på utbildningar som hålls av Svenska och länets Innebandyförbund samt 

SISU. Ibland kan det komma föreläsare till föreningen och då samlas alla ledare upp och deltar. Inom 

skidåkningen håller de mindre utbildningskurser, framförallt inom vallning, utöver de utbildningar som 

förbundet anordnar. Representanten berättar: [...] vi har kanske lite mindre, enklare utbildningar inom 

klubben också, inte allt jämnt, men däremot så skickar vi dem på tränarkurser, bland annat svenska 

skidförbundet och länets skidförbund som klubben betalar då, för att de ska kunna fara på kurserna 

då. Gemensamt är att föreningarna betalar för utbildningarna. Detta för att öka kompentensen hos 

ledarna i föreningarna. 
 

Antalet ledare och hur dessa fördelas varierar stort mellan idrotterna. Elitlagen i innebandyn har två 

eller tre tränare, en fystränare, en lagledare, en materialförvaltare, en sjukgymnast sedan har föreningen 

kontakt med läkare. Ungdomslagen har två tränare per lag, en lagledare och kontakt med sjukgymnast 

om det skulle behövas. Till skillnad från innebandyn har utövarna inom skidor som går på 

skidgymnasium egna tränare därifrån och de som är seniorer har ofta egna tränare. Det är endast 

ungdom- och juniorgrupper som har tränare via föreningen. 
 

Alla fyra utövare är överens om att de viktigaste personerna för deras karriärer är föräldrar som ställt 

upp och funnits som ett stöd samt när det kommer till skjuts och sponsring av idrotten. Utövarna känner 

också att de har minst en tränare som har varit speciellt viktig för deras karriärer. Innebandyspelarna 

belyser att deras tränare har gett dem chansen att utvecklas och bli duktiga samt lärt dem vad som krävs 

för att bli en elitidrottare. Skidåkarna påpekar att tränarna har varit en stor inspirationskälla och har 

bidragit med mycket kunskap. Utövarna berättar vidare att det är viktigt att ha kompisar och bra 

träningsgrupper för att kunna fortsätta utöva idrotten, en faktor som gör att det blir roligt att gå till 

träningarna. Den kvinnliga innebandyspelaren blickade tillbaka på sin uppväxt och beskrev att en 

granne till henne varit viktigare än vad hon tidigare tänkt. Det hon kände var att allt som grannen kunde 

skulle hon också kunna och hon gav sig inte förrän hon behärskade det. 
 

Precis som de båda föreningsrepresentanterna säger, känner även utövarna i innebandyn att de har haft 

föräldrar till spelare i laget som tränare i ung ålder. Något som utövarna känner är viktigt från och med 

juniorålder är att få hjälp av experter inom områden som fysträning, sjukgymnastik etc. Den manliga 

skidåkaren har genom hela karriären fått hjälp av en fystränare, han känner nu att den huvudtränare 

han har agerar som fystränare och skidtränare. Själva styrketräningsdelen har han hjälp av ytterligare 

en person, där bollas det mest idéer. Den kvinnliga skidåkaren nämner att hon endast haft en tränare i 

taget men att hon under karriären har bytt några gånger. 

 

Utöver de mänskliga förutsättningarna som redan existerar inom idrotterna anser Skidförbundet att 

ledare som utbildas måste följas upp bättre, något som förbundsrepresentanten beskriver är viktig för 

att inte ledare ska sluta. Respondenten påpekar även att tävlingar måste börja anordnas i det län de 

befinner sig i och inte skicka iväg utövarna till andra län eftersom det kostar förbundet och föreningarna 

en stor summa pengar. Detta medför att endast de bästa utövarna kan åka iväg vilket i sin tur leder till 

att flera slutar eftersom de aldrig får chansen. Ett bättre samarbete, menar respondenten, skulle kunna 

medföra att utövare från samma distrikt kan tävla mot varandra och därefter åka vidare ut i Sverige. 
 

Varken innebandy- eller skidförbundet hjälper föreningar med att rekrytera tränare men de utbildar 

dessa. Skidförbundet ville däremot i framtiden kunna hjälpa föreningar med detta. 
 

Föreningsrepresentanten för innebandy menar att lagsammansättningen är viktig för att bidra till en 

bra träningskultur och en bra stämning i laget, något som kan leda till framgång. Att vara beredd att 

stötta varandra är något som respondenten också anser vara viktigt. Föreningsrepresentanten inom 
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längdskidor menar att framgång kan bero på att bra prestationer på seniorsidan speglar av sig till 

ungdomssidan och fungerar som en sporre för de unga. 
 

De egenskaper som en tränare bör ha beskrivs olika ur de båda idrotternas synvinkel. I innebandyn 

känner utövarna att det är viktigt med olika typer av tränare, en som är mer av en pådrivare och kan få 

igång laget så de ger allt, samt en tränare som har mer detaljkunskap och kan fokusera på det under 

spelets gång. Skidåkarna anser att en bra tränare ska ha mycket kunskap om tekniker, ha ett driv av att 

vilja hjälpa utövaren att nå toppen samt kunna läsa människor. Ingen av utövarna nämner att en egen 

elitkarriär, för tränarna, inom idrotten är viktig. 
 

Den kvinnliga utövaren inom innebandy beskriver vidare att lyhörda tränare och en sjukgymnast är 

viktigt för en god elitidrottsmiljö. Manliga utövaren inom skidåkning berättar att en bra tränare är viktig 

samtidigt som idrottare har en grupp att jobba med som alltid strävar efter att utvecklas. Vidare nämner 

utövaren att en styrketränare, fystränare och en sjukgymnast kan vara bra. Den kvinnliga skidåkaren 

menar att en god elitidrottsmiljö förutsätter att det finns personer som har kunskaper inom träning, 

kost, mental träning och teknik kring utförande. 
 

De båda kvinnliga utövarna från respektive idrott påpekade att en god elitidrottsmiljö förutsätter att en 

sjukgymnast eller liknande är lättillgänglig för att hjälpa utövarna eller spelarna. Utövaren av 

längdskidor säger: 
 

Jag tycker det är viktigt att ha en sjukgymnast eller läkare eller åt det hållet i allafall 

som man kan få snabbkontakt med. Det har jag saknat här innan det är såpass bra 

som det är nu. Har du ont någonstans eller skador så tar det väldigt lång tid tills man 

får hjälp. Alla dagar som försvinner som man kunnat träna på är väldigt värdefulla, 

det har jag saknat och det saknar jag kanske fortfarande lite. Alltså denhär snabba 

medicinska delen. 
 

De båda utövarna inom längdskidor påpekar även att det skulle vara en fördel att ha tillgång till en 

mental coach, något som ingen av innebandyspelarna nämner.   

 

Sammanfattning 
Båda förbunden arrangerar utbildningar åt tränare i länet, skillnaden är att innebandyföreningen inte 

håller egna utbildningar medan skidföreningen gör det. Inget av förbunden rekryterar tränare men 

föreningsrepresentanten inom längdskidor menar att detta är någonting man vill hjälpa till med i 

framtiden. Antalet ledare i de olika idrotterna varierar stort där lagidrotten har fler ledare och personal. 

I ung ålder agerar oftast en förälder som tränare medan utbildning och rätt kompetens ses som allt 

viktigare i ett senare skede. 

 
En bra tränare beskrivs inom längdskidåkningen som en person med goda kunskaper inom teknik och 

kunna läsa av människor. Inom innebandyn beskrivs tränare som pådrivare och kan få laget att ge allt 

på träning och match. Alla utövare beskriver att nära anhöriga och minst en tränare varit de viktigaste 

personerna för deras karriärer. Något som alla utövare beskriver är viktigt är en sjukgymnast eller 

fystränare som finns tillgänglig redan från ung ålder. 

 
Materiella förutsättningar 

Innebandyförbundets representant beskriver att de försöker hjälpa föreningarna på flera plan. Bland 

annat med planering av match- och serieläggning inom distriktet, samt planera in matchdagar så 

klubbar från samma stad kan samåka: Ja, ser till så inte matcher krockar och att det finns 

samåkningsfördelar och när man ska spela matcher, ja det är ju mera på den nivån. Detta för att dra 

ner kostnader för föreningarna. Förbundet hjälper både kommunen och föreningarna när det kommer 

till hallbokningar, allt för att hallarna ska kunna utnyttjas på bästa sätt. Hallarna bokas, enligt 
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representanten, beroende på vilken nivå föreningen eller laget spelar på. Detta är en stor skillnad 

gentemot skidförbundet, de hjälper varken föreningar eller utövare när det kommer till lokaler och 

anläggningar utan sådant sköter föreningarna själva. Representanten skulle däremot vilja att detta 

fungerar på ett annorlunda sätt.   
 

Varken innebandy- eller skidföreningen äger de anläggningar där de har sin verksamhet utan dessa hyrs 

framförallt utav kommunen. Innebandyn håller framförallt till på en anläggning där de har egna 

omklädningsrum till elitlagen, en tränings-/matchplan som är gjord för innebandy och i anslutning till 

detta har de ett gym som spelarna kan utnyttja på föreningens bekostnad. Skidföreningens representant 

berättar att det finns två olika skidspår i staden varav ett är konstsnö och går att utnyttja under en längre 

period än spåret som endast täcks av ”vanlig” snö. Föreningen bidrar inte med gymkort till sina utövare 

till skillnad mot innebandyn. Ett större projekt som föreningen själv jobbar på är att bygga en 

rullskidbana. 
 

Boendefrågan för utövare har föreningarna olika lösningar till. Skidföreningens huvudförening rår om 

ett hus där de kan erbjuda lägenheter till utövarna i föreningen. Innebandyn har däremot ungefär 15 

lägenheter som står på föreningen, dessa kan spelarna hyra av föreningen och betalar hyran själva. 

Behövs fler lägenheter, än dessa 15, brukar föreningen kunna lösa detta enligt representanten. 

Innebandyföreningen försöker även hjälpa spelarna i den mån det går att fixa ett jobb, i många fall har 

de öppnat dörrar och lägger in ett gott ord för spelaren. 
 

Några skillnader mellan idrotterna går framförallt att hitta i utrustningsfrågor. Innebandyn står för skor, 

klubbor, kläder och olika skydd till alla elitspelare, lagen precis under elitlagen har det också ganska bra 

ställt enligt ordförande. Inom skidföreningen står utövarna för skidutrustningen medan föreningen på 

tävling står för kläder och valla. Ytterligare en skillnad mellan idrotterna är att innebandyn har köpt in 

egen testutrustning som fotoceller och hoppmattor, detta istället för att hyra in utrustning. 

Skidföreningen har ingen egen testutrustning. Föreningarna är även tydliga att påpeka att det är viktigt 

med en bra träningsmiljö där träningsgrupperna är lagom stora, för att ledarna ska få kvalitativ tid med 

utövarna. 
 

Båda innebandyspelarna beskriver att det är en bra tillgång att ha gymmet i anslutning till den tränings- 

och matcharena som de respektive lagen använder. Gymmet beskrivs däremot mer som ett gym där det 

går att lyfta tungt och vill utövarna köra rehab måste de ha lite fantasi. Ytterligare en fördel med att de 

spelar i en innebandyarena är att lagen aldrig behöver bygga och riva sargen runt planen. Den kvinnliga 

innebandyspelaren påpekar att i hennes förra stad konkurrerade innebandyn med handbollen: där har 

man ju stor konkurrens med handbollen så där fick man ju inte lika bra träningstider och det kunde 

vara handbollsklister på golvet och sånt där. De båda skidåkarna anser sig ha bra förutsättningar för 

att utöva sina idrotter på nuvarande plats. Det finns tillgång till två skidspår varav ett är ett 

konstsnöspår, det finns bra natur för löpning och en friidrottsanläggning som går att använda till 

sommarträningen. Gymkort får utövarna dessvärre stå för själva. Något som de båda skidåkarna saknar 

är en rullskidbana som går att använda på sommaren men anser däremot att det går att vara på vägarna 

men att det krävs lite fantasi. Den kvinnliga skidåkaren menar att det ibland kan krävas en biltur på tre 

mil för att hitta bra träningsområden. 
 

De flesta av utövarna beskriver att det geografiska läget påverkar i viss mån, beroende på möjligheter 

att träna och hur det går att ta sig till träningar. Den manliga innebandyspelaren beskriver att han under 

sin uppväxt hade ett förmånligt läge där det var maximalt tre kilometer för att ta sig till anläggningen. 

Även den kvinnliga skidåkaren beskriver att hon hade en bra miljö med kuperad terräng och varierande 

skog. Innebandyspelarna beskriver att elitidrottsmiljön i nuvarande staden är perfekt, det finns flera 

olika lag att titta på och det är en familjär stämning i klubben, en bättre stämning än på tidigare platser. 

Skidåkarna anser att miljön däremot är lite sämre här då det saknas en rullskidbana och kuperade 

asfaltsslingor. 
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Alla fyra utövare beskriver att de har tester för att testa sin fysiska status, det sker dock på olika sätt. 

Innebandyspelarna har sina tester med laget tre gånger per säsong. De har tillgång till avancerad 

mätutrustning men det är inget som används enligt utövarna. Skidåkarna har även de tester och dessa 

genomförs via ett testlaboratorium i staden. De kör inga tester via föreningen eller det team de åker för. 

Den kvinnliga idrottaren beskriver att hon tidigare hade tillgång till två tester per år medan hon nu har 

tre tillfällen vilket ansågs positivt. 
 

Utöver de materiella förutsättningarna som existerar inom idrotterna anser fem av åtta respondenter 

att tillgången till anläggningar och hallar är viktigt för att skapa en god elitidrottsmiljö, 

föreningsrepresentanten inom innebandy beskriver det som en nyckel till framgång.   
 

Att kunna få stöd från förbundet är någonting som båda föreningsrepresentanterna anser är viktigt. Till 

detta hör utbildningar för personal, bygga nya hallar, och planering kring träning och tävling. 

Förbundsrepresentanten inom längdskidor menar att de gärna skulle vilja hjälpa föreningarna med 

bokning av skidspår men att detta inte är något som fungerar just nu eftersom samarbetet mellan 

förbund och längdkommittén inte fungerar som det bör. Vidare uttrycker personen att förbundet skulle 

kunna bli mer effektiva och hjälpa föreningar på ett annat sätt om det fanns en fungerande 

längdkommitté. 
 

Den kvinnliga skidåkaren beskriver att viktiga faktorer för längdskidåkning är exempelvis bra 

möjligheter till skidspår, löpspår och rullskidsbana. Den manliga skidåkaren beskriver att service kring 

tävlingar, exempelvis vallning av skidor och att allt runt omkring tävlingarna är ordnat, är viktigt. Även 

att boende och resor till tävlingar fixas på ett smidigt sätt är viktigt påpekar respondenten. 

 

Sammanfattning 
Innebandyförbundet är mer aktiva än skidförbundet när det kommer till att hjälpa föreningar med de 

materiella förutsättningarna. Innebandyn hjälper bland annat till med schemaläggning så lag kan 

samåka till bortamatcher samt bokning av hallar så att dessa utnyttjas på bästa sätt. Detta är något 

skidförbundet vill göra men som i nuläget inte utförs.  

 
En likhet mellan de olika föreningarna är att kommunen äger de anläggningar som används, det vill säga 

hallarna för innebandyn och skidspåren för skidorna. En stor skillnad är däremot att innebandyn har 

omklädningsrum i anslutning till tränings- och matchhallen, samt ett gym där spelarna har fri tillgång 

till. Skidåkarna får istället stå för sina gymkort själva. Ytterligare en skillnad mellan föreningarna är att 

innebandyn står för all utrustning till sina elitspelare medan utövarna av skidor påpekar att detta får de 

fixa själva och är inget som föreningen står för.  

 
Gemensamt för föreningarna är att de anser att förbundet har en viktig roll när det kommer till att 

utbilda personal, bygga nya hallar och planera kring träningar och tävlingar. Detta för att samåkning 

ska fungera smidigt och att tävlingar inte krockar med exempelvis träningsläger. Något som utövarna 

anser vara av vikt är att det i länet byggs fler rullskidbanor som kan utnyttjas under sommartid, något 

som inte finns i nuläget. 

 

Framgångsrik 

I denna del presenteras respondenternas svar kring vad en framgångsrik idrottare och förening innebär. 

Denna rubrik valdes för att det inte finns någon entydig definition om vad en framgångsrik förening 

eller idrottare innebär. Därav presenteras respondenternas svar om detta nedan för att få en bättre 

uppfattning om begreppets betydelse i länet som undersökts.  
 

Individuell framgång 

Alla respondenter betonar att resultat i form av prestationer är ett tecken på framgång, antingen genom 

individuella prestationer eller genom att laget lyckas bra. Förbundsrepresentanten inom längdskidor 



20 
 

menar att en utövare är framgångsrik även om personen från början legat efter i utvecklingen gentemot 

de andra men kommit ikapp under ett senare skede. Respondenten fortsätter att berätta att en utövare 

som alltid vinner och placerar sig bra i tävlingar också är framgångsrik. 
 

Föreningsrepresentanten inom längdskidor menar att lek och rekreation är viktigt för att bli 

framgångsrik men betonar att desto äldre utövarna blir ju mer ställs kraven också på att dessa ska lyckas 

för att anses vara framgångsrika. Alla utövare som intervjuades berättar att en framgångsrik idrottare 

är bland annat när han eller hon presterat bra. Den kvinnliga utövaren inom innebandy beskriver 

framgång som: att man just, presterar och gör poäng och syns liksom.  Båda utövarna från innebandyn 

menar att det är viktigt och anses som framgångsrikt när utövaren tillför mycket till laget. Båda 

respondenterna värderar lagets framgång före individuell framgång. Den manliga utövaren för 

innebandy säger: Jo men det [lagets framgång] värderar jag väldigt högt ändå. Just individuellt hade 

jag inte kanske varit lika framgångsrik. [...] Lagprestationer värderar i alla fall jag väldigt högt. Båda 

utövarna från längdskidåkning menar att framgång är när utövaren själv utvecklats, exempelvis 

presterat bättre än det föregående året. 

 
Framgångsrik förening 

En framgångsrik förening är någonting som respondenterna har olika svar på. Förbundsrepresentanten 

inom längdskidor är tydlig att påpeka att föreningen är framgångsrik när alla utövare syns och 

uppmärksammas. Förbundsrepresentanten inom innebandy berättar att framgång är när föreningar 

presterar så bra som möjligt. Han är samtidigt tydlig att poängtera att de inte specifikt jobbar för elit 

utan snarare att så många som möjligt håller på med idrott under hela livet. Föreningsrepresentanten 

inom innebandy menar att föreningen är framgångsrik när de är bra på det mesta, det vill säga i detta 

fall när föreningen har en bra verksamhet, flera ungdomslag, utvecklar spelare och presterar bra med 

elitlagen. Alla respondenter på förenings- och förbundsnivå påpekar att deras idrotter ska innehålla lek 

och rekreation, främst för barn och ungdomar före elitkarriären påbörjats men även för seniorer som 

inte är elitidrottare. Föreningsrepresentanten inom längdskidor beskriver det som: 
 

Inom vår förening så är det viktigt, alltså en framgångsrik förening för oss är att alla 

trivs och har kul och att det som är roligt och är nåt som stimulerar dom att hålla på 

med det på sin fritid om man säger så. Det är inte bara det här elittänket utan det är 

ganska brett om man säger så. 

 

Tre av fyra utövare svarade på frågan, vad som gör en förening framgångsrik. De båda utövarna inom 

innebandy menar att föreningen är framgångsrik när de är professionella och stöttar individuellt varje 

individ så alla har möjlighet att bli riktigt bra inom sin idrott. Den manliga utövaren inom skidåkning 

betonar att resultat är en viktig del samtidigt som det är en bra sammanhållning och en bra stämning i 

föreningen. Han förklarar: fast man är förening och gör bra resultat så kanske inte, om inte det är bra 

stämning så då har man ju inte riktigt lyckats.
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Diskussion 

Syftet med studien är att öka kunskapen kring vad SDF, föreningar och idrottare anser en framgångsrik 

elitidrottsmiljö är, vilka stöd och resurser (ekonomiska, mänskliga och materiella) som redan existerar 

i de valda idrotterna och vad som behövs för att kunna gå från bra till elit. Även vad en framgångsrik 

idrottare och förening innebär i länet som undersökts. I föregående kapitel presenterades resultatet av 

studien, i denna del kommer resultatet att diskuteras utifrån tidigare forskning samt egna tolkningar av 

oss författare till studien presenteras. 

 

Elitidrottsmiljö 

Alla utövare går eller har gått en universitetsutbildning för att kunna kombinera elitidrott med studier. 

Detta pekar på att ett steg i rätt riktning tagits eftersom de i nuläget inte kan leva på sin idrott och har 

därför medvetet gått en universitetsutbildning. På det sättet kunna säkra sig en ekonomisk trygghet i 

framtiden. Som tidigare beskrivits i tidigare forskning säger Fahlén & Sjöblom (2012b) att ett stort 

problem inom svensk idrott idag är att många väljer att avsluta sina karriärer före personen nått sin fulla 

potential. Detta på grund av att stöden går till de bästa utövarna i idrotten. Sen år 2012 har det däremot 

tagits steg för att lösa problemet, i och med att det exempelvis inrättats riksidrottsuniversitet (RIU), 

elitidrottsstependier och liknade. Som nämnts i tidigare forskning har resurser avsatts från bland annat 

Riksidrottsidrottsförbundet och Svenska Handikappidrottsförbundet för att konkurrera om medaljer på 

toppnivå. Detta för att fler ska kunna fortsätta sin elitsatsning samtidigt som de skaffar sig en utbildning 

(Svenskidrott, 2016).   

 

Stöd och resurser 

Under denna rubrik kommer det diskuteras vilka stöd och resurser som finns och behövs för att nå eliten 

för föreningar och utövare.  

Ekonomiska förutsättningar 

Att den ekonomiska delen spelar roll för en god elitidrottsmiljö råder det inget tvivel om. Utifrån 

förbundens synvinkel ger de inga ekonomiska bidrag till föreningarna utan försöker istället hjälpa dessa 

att bringa in pengar på andra sätt. Innebandyförbundet låter föreningar vara med som medarrangörer 

på evenemang medan skidförbundet inte känner att de har tid att hjälpa till med detta. Flera forskare 

(De Bosscher et al., 2006; Storm och Nielsen, 2010) menar att ekonomiska förutsättningar är av stor 

betydelse för utövaren för att skapa framgång. Till detta hör att idrotten får ekonomiskt stöd från 

samhället, till exempel kunna samarbeta med kommunen och tjäna pengar på att hjälpa till med 

snösprutning av konstsnöspår och sälja åkkort. Vidare menar de att en av de viktigaste faktorerna för 

framgång är att utövaren ska kunna leva på idrotten. Kan personer på förbundsnivå då göra något eller 

är det föreningarna själva som måste söka fler sponsorer? I städer med flera idrotter på en hög nivå kan 

det vara svårt att inbringa mer pengar från sponsorer. En viktig del som skidförbundet skulle kunna ta 

på sig är att vara tydliga med att det är dem som bör bygga en rullskidsbana istället för att föreningarna 

i länet ska ta på sig detta, något som skulle kunna spara dessa ekonomiska medel. Som tidigare forskare 

visar har ekonomiska förutsättningar stor betydelse för om idrottare ska lyckas inom sin idrott, detta är 

något som föreningarna vill kunna göra mer utav men i nuläget finns inte resurserna. 
 

Tre av fyra utövare får ekonomisk ersättning från sin förening men inte av den storleken att det går att 

leva på. Alla utövare har en examen eller går på universitet för att i framtiden få en examen. För att klara 

sig ekonomiskt behöver alla respondenter tjäna pengar på annat sätt än idrotten, genom jobb, 

studiebidrag eller personliga bidrag.  Den kvinnliga utövaren inom innebandy jobbar heltid i 

skolverksamhet och beskriver att hon inte har problem att ta ledigt från jobbet hon ska på en viktig 

bortamatch. Något som kan vara problematiskt inom en annan bransch, troligtvis kan inte alla jobb ha 

samma överseende som i detta fall. Detta kan vara en orsak till varför föreningsrepresentanten inom 

innebandy påpekar att de vill kunna ge spelarna ett större ekonomiskt bidrag så att de ska kunna gå ner 

i tjänst och istället träna hårdare. Något som inte går ännu eftersom föreningarna inte har de pengarna 
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menar representanten. Vidare medför ett heltidsjobb att utövare kan känna att de inte har tid att fullt ut 

satsa på sin idrott och istället väljer att sluta. Något som gör att föreningar kanske tappar utövare som 

skulle kunna nå den absoluta eliten. 
 

En annan intressant synvinkel är i vilken utsträckning den ekonomiska delen är av betydelse och om 

den har en skillnad mellan den manliga och kvinnliga lagidrotten. Den kvinnliga utövaren i innebandy 

berättar att alla i föreningen måste ställa upp och jobba för föreningen även fast man tillhör elitlaget. 

Den manliga utövaren påpekade däremot inget av detta utan fokuserade mer på prestation och driv 

inom det egna laget. Utifrån detta kan man fundera, är det så att de manliga spelarna har det så mycket 

bättre ställt i föreningen att de inte behöver ställa upp och jobba för föreningen medan de kvinnliga 

utövarna behöver jobba ideellt för att kunna, enligt henne, driva föreningen. En annan fundering blir 

även här om de manliga utövarna kan fokusera mer på idrotten medan kvinnorna måste fokusera på 

både idrott och jobb. 
 

En aspekt som vuxit fram under sammanställningen av resultatet och inte undersöktes tidigare är vem 

det egentligen är som stöttar en elitidrottare i sin satsning mot eliten. Alla respondenter har beskrivit 

att de får ekonomiskt stöd från antingen föräldrar, sambo eller någon annan i sin närhet. Detta får oss 

att ställa sig frågande till vilka det egentligen är som kan satsa och nå eliten när det inte är möjligt att 

försörja sig på sin idrott. Är det så att det endast är de personer med föräldrar som har råd att betala för 

sina barns idrottande som når eliten eller är det en möjlighet för alla som riksidrottsförbundet har som 

målsättning. Om vi endast utgår från denna studie verkar det som att det är viktigt att kunna ha en 

ekonomisk källa där idrottaren får bidrag. Precis som den kvinnliga innebandyspelaren beskriver, ibland 

får idrotten komma i andra hand. Här verkar det finnas stora utvecklingsmöjligheter för att få idrottare 

att kunna satsa hårdare på sin idrott och nå eliten. Det vill säga om målet är att Sverige ska kunna hävda 

sig ännu bättre internationellt.   

 
Mänskliga förutsättningar 

Att ha föräldrar som ställer upp och skjutsar till och från träningar, som ställer upp och är engagerad i 

sitt barns idrottande samt kunnat stötta ekonomiskt är något som utövarna värderade väldigt högt när 

det kommer till viktiga personer för karriären. Fahlström et. al. (2015) beskriver att intresserade 

föräldrar som ställer upp och skjutsar gör att närheten till träningar blir större än för de idrottare som 

måste ta sig själva till träningen. Något som hänger samman med de utsagor vi har fått från utövarna. 
 

Föreningarnas representanter ansåg att hjälp och stöd från föräldrar är något som är viktigt för en 

idrottare för att kunna lyckas nå framgång. Båda föreningarna påpekar också att det i ung ålder ofta är 

föräldrar som ställer upp som ledare och tränare, de behöver då inte ha särskilt mycket kunskap om 

idrotten, även om det är att föredra. De fortsatte med att berätta att ju äldre idrottarna blir desto högre 

krav ställs det på att ledare har koll på tekniker och idrotten som helhet. Detta är något som går ihop det 

Cóté et al. (refererat i Brown, 2001, s. 57-71) beskriver. De menar att atleter ofta kan behöva olika ledare 

under sina karriärer, från början ska tränaren göra aktiviteten rolig och barnen ska fatta tycke för 

idrotten. Forskarna påpekar också att tränare på denna nivå inte behöver vara taktiska experter utan 

snarare bör ha en förmåga att kommunicera med barn beroende på vilken utvecklingsfas de befinner sig 

i. I nästa fas bör tränaren vara strikt och kunna lära ut idrotten, veta hur spelet går till samt regler och 

syfte med idrotten, något som även föreningsrepresentanterna berättar. I deras föreningar är det ofta 

från junioråldern och uppåt som ledare går mer avancerade utbildningar, ett krav som ofta kommer från 

utövarna själva. Detta är viktigt för att utövarna inte ska stagnera i utvecklingen och tappa intresse för 

idrotten. Tränaren i den sista fasen, beskriver Cóté et al., ska visa utövaren hur den ska bli framgångsrik 

samt att tränaren vet hur utövare tas från att vara duktiga till den absoluta eliten. Den kvinnliga 

innebandyspelaren beskrev en av hennes tränare på ett liknande sätt: 
 

Han såg att jag hade kompetenser och värvade hit mig och sen har han trott på mig 

och jag hade honom även som tränare första året och han lärde mig mycket om just 
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det här, ja men att gå från att en elit division ett spelare till att bli en elitidrottare, vad 

som krävs för att man ska nå hela vägen. 
 

Utöver att idrottarna känner att föräldrarna är viktiga för att kunna utöva idrotten, har alla utövare haft 

minst en tränare som har varit speciellt viktig för deras karriärer. Dessa personer har fått utövarna att 

känna sig sedda och tro på det dem gör, samt delat med sig av, mycket kunskap och inspiration. Detta 

är något som även föreningarna och förbunden verkar ha uppmärksammat, de känner att det är viktigt 

att hela tiden utbilda tränare för att kunna få fram så bra idrottare som möjligt. Brown (2001) menar i 

sin studie att alla atleter bör ha en egen ledare som ansvarar för den personliga utvecklingen, det behöver 

däremot inte vara en tränare utan kan vara en förälder eller kompis. 
 

Antalet tränare och andra mänskliga resurser som de olika idrotterna har kontakt med varierar stort. I 

innebandyn, på elitnivå, har de tränare, fystränare, sjukgymnaster, materialförvaltare samt kontakt med 

läkare. I yngre år har de tränare, fystränare och kontakt med sjukgymnast om det skulle behövas. Till 

skillnad från innebandyn menar utövarna och föreningsrepresentanten inom längdskidor att de endast 

har tränare och fystränare för idrottarna. De menar att de inte har någon sjukgymnast kopplad till sig. 

Detta är något som de båda utövarna i skidor känner att de saknar, antalet dagar som det inte går att 

träna känner de blir för många. Där tycker vi det finns en utvecklingsmöjlighet för skidåkningen, att ha 

en duktig sjukgymnast att tillgå gör att antalet sjukdagar skulle minska avsevärt. Något som leder till en 

ökad träningsmängd och på så sätt bättre kunna konkurrera med andra åkare och nationer. 
 

En intressant aspekt som kommer fram i intervjuerna är att de båda skidåkarna pratar om att det skulle 

vara positivt att ha en mental coach kopplad till sig. Detta är inget som innebandyspelarna tar upp. Kan 

det vara så att det är viktigare för individuella idrottare att få hjälp med det mentala eller är det något 

som även skulle kunna gynna lagidrottare? Något som skulle vara intressant att studera vidare. 
 

Utövarna berättar slutligen att det är viktigt att ha kompisar och en bra träningsgrupp för att vilja 

fortsätta utöva idrotten, något som gör att det är roligt att gå till träningarna. Detta är något som har 

varit vedertaget för barn och ungdomsidrotten men verkar även ha betydande påverkan på elitidrottare. 

 
Materiella förutsättningar 

Att det geografiska läget spelar roll är något som benämns av både Fahlström (2011) och de personer 

som intervjuats i studien. Fahlström benämner detta som att idrottarna ofta väljer en huvudidrott som 

har stark förknippning till staden, här kan även förutsättningar för att genomföra idrotten ses som en 

viktig faktor för val av idrott. Precis som Fahlström, beskriver även utövarna att det geografiska läget är 

något som påverkar val av idrott, de beskriver att beroende på de möjligheter som finns till att utöva 

idrotten och hur det är möjligt att ta sig till träningarna är av vikt. Fahlström et. al. (2015) beskriver den 

geografiska närheten som något som är relativt och kan variera från person till person. Att skidåkarna 

åker några mil för att träna ses inte som en stor grej för dem, medan det för en glad motionär kan vara 

helt otänkbart. 
 

Miljön är även något som både förbunden och föreningarna pratar om. Svensk idrott (2016) beskriver 

att i en miljö där barn och ungdomar får utvecklas och må bra, ökar förutsättningarna för att de på 

långsikt ska kunna åstadkomma idrottsliga framgångar. Föreningarna beskriver att det är viktigt med 

en bra träningsmiljö där träningsgrupperna är lagom stora, för att ledarna ska få kvalitativ tid med 

utövarna. Detta är något som De Bosscher et al. (2006) och Storm och Nielsen (2010) pekar på som en 

viktig faktor, att just kunna utgå från de individuella behov som idrottare/människor har. Detta medför 

att idrottarna väljer att stanna längre enligt forskarna. Precis som utövarna beskriver faktorer som 

närhet till gym och löpspår samt att kunna kombinera idrotten med skola och jobb är av vikt. Detta är 

en faktor som även De Bosscher et al. (2006) samt Storm och Nielsen (2010) namnger som viktigt för 

en god elitidrottsmiljö, just det med bra träningsmöjligheter och träningsanläggningar. 
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Förbunden i denna studie vill hjälpa föreningarna med administrativa uppgifter så föreningarna istället 

kan fokusera på att hjälpa utövarna på bästa sätt. Framförallt innebandyförbundet jobbar med att ta 

hand om matchläggning, hallbokningar och administration. Detta är något som skidförbundet skulle 

kunna lärdom från för att underlätta för sina föreningar. I nuläget beskrivs det mest som att det är 

mindre konflikter mellan den längdkommitté som jobbar mot längdskidor och förbundet. Utifrån 

intervjuerna berättar skidförbundets representant att de borde jobba för att bygga en rullskidbana i länet 

men att förbundet inte är tillräckligt drivande. Samtidigt berättar skidföreningens representant att de 

har planer på att bygga en rullskidsanläggning. Här skulle det kunna finnas en bättre dialog mellan 

förening och förbund för att underlätta verksamheten. Att bygga en sådan anläggning tar tid och 

planering och det är timmar som föreningen skulle kunna lägga på utveckling av utövarna medan 

förbundet skulle kunna ta hand om anläggningarna, kanske i samarbete med kommunerna. 
 

Innebandyförbundet har startat en serie där lagen inte delas in efter ålder utan efter hur väl spelarna 

presterar. Ett projekt som vad vi har förstått har varit lyckosamt. Skidförbundet vill också jobba med 

detta på ett bättre sätt och kunna ha fler lokala tävlingar i länet och slippa skicka åkare till andra län för 

att kunna tävla på sin nivå. Ett internationellt utbyte är något som innebandyförbundet också jobbar 

med genom att arrangera cuper och tävlingsmatcher i staden där lag från andra nationer bjuds in. Detta 

är inget som representanten från skidförbundet nämner men skulle kunna vara en tanke för att få större 

konkurrens på egna tävlingar och en chans att dra in extra ekonomiska medel. De Bosscher et al. (2006) 

och Storm och Nielsen (2010) belyser i sina studier att det är viktigt att organisera tävlingar på en nivå 

som gör att idrottare kan utvecklas i en större konkurrens samt att ha ett ökat internationellt utbyte. 

Detta är något som innebandyförbundet har börjat implementera i sin verksamhet medan skidorna 

fortfarande är på ett stadium där de diskuterar kring dessa möjligheter. 
 

Framgångsrik 

Resultatet visar på att definition för vad som anses vara en framgångsrik idrottare ligger en bit ifrån den 

definition som används av bland annat Smålands Idrottsförbund och då blir frågan vilken definition 

som egentligen bör användas. De resultat som presenterats är mer fokuserade kring utveckling och 

sammanhållning med ett livslångt idrottande, medan den definition som används i olika sammanhang 

(Smålands Idrottsförbund och Umeå Universitet) har stort fokus på prestation. 
 

Alla respondenterna har en uppfattning om vad en framgångsrik förening och/eller utövare 

innebär.  Alla är av samma åsikt om att resultat som utdelats i form av prestationer är något som anses 

framgångsrikt. Däremot har de olika vidarebeskrivningar av vad det innebär. Detta stämmer överens 

med det De Bosscher et al. (2009) beskriver. Författarna menar att det är många olika 

påverkansprocesser som har betydelse och att avgöra vad som är framgång och inte verkar vara ganska 

svårt. 
 

Att definiera framgång beskrivs enligt ovan som svårt, det bör finnas en kombination av prestation och 

utveckling av utövare och förening i definitionen. Att endast inrikta sig på prestation som ett mått på 

framgång gör att många utövare kan känna sig misslyckade om de inte vinner eller når topplaceringar 

och av den anledningen sluta. Som tidigare beskrivits i inledning/bakgrund menar Carlsson (1991) att 

de spelare som tar sig till landslaget är till stor del födda under de första tre månaderna. Detta kan vara 

en orsak till varför idrottare väljer att sluta, speciellt i ung ålder då man inte utvecklats klart. Det bör 

vara viktigare att uppmärksamma prestationer i form av utveckling snarare än prestationer i form av 

resultat. 
 

Metoddiskussion 

För att besvara syfte och frågeställningar valdes semistrukturerade intervjuer som metod. Att 

semistrukturerade intervjuer valdes ansågs passande då det går att ställa följdfrågor utifrån vad 

respondenterna svarade. Vid varje intervju närvarade två intervjuare och en respondent, båda 

intervjuarna ställde frågor och lyssnade uppmärksamt på de svar som gavs. Att vara två ansågs vara en 



25 
 

fördel när det kommer till att ställa relevanta följdfrågor på respondenternas svar, något som kunde ha 

missats om intervjuaren var själv. En nackdel med att vara fler intervjuare än respondenter är att 

personen som intervjuas kan bli obekväm och återhållsam med sina svar. Detta var dock inget som 

uppfattades som ett problem under intervjuerna. Genom intervjuerna har deras tankar och upplevelser 

kring framgång och elitidrottsmiljö samt deras syn på vilka stöd och resurser som behövs för att nå eliten 

framkommit. Som nämnt i metoden anser Kvale och Brinkmann (2009) att intervju som metod är mest 

lämplig att använda när det kommer till insamling av kvalitativ data där personers tankar och 

upplevelser diskuteras. 

 

Kontakta respondenter var något som genomfördes tidigt i studien för att ha tid att kunna planera in 

intervjuerna och inte behöva bli stressad över uteblivna eller sena intervjuer. Förbunds och 

föreningsrepresentanter kontaktades via mail medan utövarna kontaktades via telefon efter att vi fått 

klartecken från föreningsrepresentanterna. Det planerades att göra åtta intervjuer och alla dessa gick 

att lösa. De flesta respondenter nåddes direkt medan det skickades påminnelser till tre innan de svarade. 

Alla åtta intervjuer genomfördes på platser som respondenterna fick välja, för att dessa skulle känna sig 

bekväma med miljön. En intervju genomfördes på ett café men detta påverkade inte alls vid 

transkriberingen då det var lugnt under tidpunkten intervjun genomfördes. 

 

Att studien endast innehåller åtta intervjuer gör att det blir svårt att dra några generella slutsatser om 

hur det verkligen ser ut inom innebandy och längdskidor då det kommer till vilka stöd och resurser som 

behövs. Det som går att utläsa ur intervjuerna är att de flesta faktorer som respondenterna nämner går 

hand i hand med den tidigare forskningen som presenterats. Överlag var respondenternas svar lika 

varandra men det finns några skillnader att hitta mellan idrotterna och könen. För att göra studien mer 

övergripande hade fler föreningar i länet kunnat undersökas, något som hade ökat tillförlitligheten till 

resultaten. Tidigare forskning har i stor mån undersökt idrotten i allmänhet, därför ansågs det intressant 

att undersöka två specifika idrotter och då prata med respondenter på tre olika nivåer, förbund, förening 

och utövare. 

 

Meningskoncentrering och meningskategorisering som analysmetod har varit passande då det varit 

mycket material att strukturera och gå igenom. Att göra underkategorier redan innan intervjuerna anses 

varit positivt då det var lätt att strukturerar intervjuerna. 

 

Det som kunde gjorts bättre i studien var att temat stöd och resurser och dess underrubriker 

ekonomiska, mänskliga och materiella förutsättningar delats in i ytterligare underkategorier. Dessa 

borde berört vilka stöd och resurser som redan existerar i de valda idrotterna och vilka stöd och resurser 

som behövs. Det går därför inte att ge någon konkret fastställning för dessa båda områden i 

resultatdelen, varav den delen som berör vad som behövs innehåller tunt material. Skulle 

respondenterna fått var fråga för sig så skulle högst troligt gå att utläsa mer material kring denna del.   

 

För att höja reliabiliteten i studien genomfördes en pilotintervju med hjälp av den intervjuguide som 

sedermera användes under intervjuerna. Steg för att ytterligare höja reliabiliteten i studien togs genom 

att båda författarna medverkade vid intervjuerna, detta för att kunna ställa relevanta följdfrågor som 

hade kunnat missas om endast en intervjuare var på plats. 

 

Validiteten i studien stärks av att modellerna som beskrivs i tidigare forskning går att koppla till de svar 

som respondenterna gav. Detta innebär att forskning från tidigare studier överensstämmer med de 

resultat som visats i denna studie. Däremot skulle studien ge en högre validitet om fler personer, 

föreningar och förbund intervjuats, nu går det att se mönster i det som sägs men det går ej att 

generalisera resultatet på en större grupp. Att inte fler intervjuer genomfördes berodde på tidsbrist. En 

annan brist i studien var att vissa frågor i intervjuguiden kunde varit utformade på ett annat sätt för att 

kunna svara på syfte och frågeställningar. Nu berördes framförallt vad som föreningar i nuläget gör och 

frågor om vad som saknas eller behövs missades. 
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Den modell som studien utgått ifrån är som tidigare nämnt ESF modellen och specifikt den första delen 

ekonomiska-, mänskliga- och materiella resurser. De andra modeller som är beskrivna i tidigare 

forskning, LTAD- och ATDE modellen har använts som stödpelare för att få en bättre kunskapsbas att 

utgå ifrån samtidigt som de hjälpt att utforma intervjuguidens frågor. Exempelvis behandlar ATDE 

modellen mikro och makromiljö där tränare, ledare och annan personal återfinns. Detta gjorde att vi 

som författare till studien ställde frågor till respondenterna där dessa personer är inblandade i. Även 

LTAD modellen har använts till att utforma detta tankesätt. 

 

Framtida forskning 

Denna studie är något som går att ta avstamp i för att i framtiden kunna göra en större studie och då 

involvera fler idrotter, föreningar och utövare. Detta för att få en bredare syn av precis vilka faktorer 

som behövs för att gynna en god elitidrottsmiljö som främjar framgång. I nuläget går det inte att göra 

några generaliseringar av resultatet då det är ett för litet urval, men det går att få en insyn i hur det ser 

ut inom längdskidor och innebandy. I studien har som tidigare beskrivits bara den första delen i ESF-

modellen behandlats, med informationen från denna studie kan nu de resterande delarna studeras. 
 

Författardeklaration 

Båda författarna till uppsatsen har bidragit till formuleringen av det idrottspedagogiska problemet, i 

samspråk med SISU. Författarna tog tillsammans fram syfte och frågeställningarna till studien samt den 

metod som valdes. Båda författarna medverkade i alla åtta intervjuer och har gjort lika mycket i 

uppsatsen. Det enda som gjorts på egen hand är transkriberingarna av den insamlade datan från 

intervjuerna. Fyra transkriberingar var har författarna gjort och om någon haft en längre, respektive 

kortare intervju har den andra hjälpt till för att effektivisera arbetet och lägga tid till att slipa på andra 

delar i uppsatsen. Slutligen har författarna tillsammans presenterat, tolkat och diskuterat det insamlade 

materialet.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

Utövare: 

Du har blivit utvald att delta i en studie där syftet är att öka kunskapen om vad som krävs för att skapa 

en god elitidrottsmiljö, vad framgång innebär och vilka stöd och resurser som krävs för att lyckas med 

sin idrott. Deltagandet i studien är helt frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan när som 

helst under intervjun. Skulle det finnas frågor som känns stötande eller som du inte vill svara på är det 

bara att säga till så går vi istället vidare med nästa fråga. Vi är tacksamma över att du ställer upp på 

detta och hjälper till att bidra med kunskap inom ämnet och till idrottens välbefinnande. 

Du kommer i studien att förbli anonym och varken ditt namn eller din förening kommer att nämnas. 

Vi kommer hantera personuppgifter konfidentiellt. 

Vi kommer även att spela in samtalet för att kunna säkerställa att information återges korrekt, 

samtalet kommer därefter att raderas. 

 

Bakgrund 

Berätta lite kort om dig själv. Vem är du? 

Vilken roll har du?  

Hur många år har du haft rollen?  

Framgångsrik 

Hur skulle du definiera framgång inom din idrott? 

Vad anser du vara en framgångsrik idrottare? När blir man det? 

Följdfråga: Hur värderar du framgång i laget? 

På vilket sätt kan förbundet och föreningen jobba för att idrottare ska bli framgångsrika? 

 

Stöd och resurser 

Vilka personer har varit viktiga för dig under idrottskarriären? 

Vilka stöd och resurser behövs för att nå eliten? 

Stöd: föräldrar, syskon, kompisar osv. 

Resurser: ekonomi, geografiskt läge osv. 

 

Ekonomiska resurser 

Hur finansierar du din karriär? 

Måste du förvärvsarbeta för att kunna finansiera din elitidrottskarriär? 

Om ja: Hur mycket? 

Finns det bidrag/förmåner från föreningen, sponsorer, elitidrottsstependium, SOK? 

 

Mänskliga resurser 

Hurudana tränare, lagledare och fystränare och annan personal har du haft under karriären? Vilka 

kompetenser och utbildningar har tränare haft?  

Vilka känner du har varit de viktigaste för din elitsatsning? 

 

Materiella resurser 

Vilka typer av anläggningar har du haft tillgång till under karriären? gym, rehab-lokaler, 

tränings/tävlings/match arenor? 

Har ni inom klubben tillgång till maskiner, utrustning och olika tester under karriären? 

 

Elitidrottsmiljö.  

Vad krävs för att skapa en elitidrottsmiljö som främjar framgång? 

Vad krävs av dig som utövare? 

Vad krävs av er som lag? 

Vad krävs av skolan/jobb? 
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Vad krävs av föreningen?  

Finns det gemensamma faktorer mellan olika säsonger som varit framgångsrika? 

 

Tack för oss, är det något övrigt som du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 

 

Förening: 

Du har blivit utvald att delta i en studie där syftet är att öka kunskapen om vad som krävs för att skapa 

en god elitidrottsmiljö, vad framgång innebär och vilka stöd och resurser som krävs för att lyckas med 

sin idrott. Deltagandet i studien är helt frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan när som 

helst under intervjun. Skulle det finnas frågor som känns stötande eller som du inte vill svara på är det 

bara att säga till så går vi istället vidare med nästa fråga. Vi är tacksamma över att du ställer upp på 

detta och hjälper till att bidra med kunskap inom ämnet och till idrottens välbefinnande. 

Du kommer i studien att förbli anonym och varken ditt namn eller din förening kommer att nämnas. 

Vi kommer hantera personuppgifter konfidentiellt. 

Vi kommer även att spela in samtalet för att kunna säkerställa att information återges korrekt, 

samtalet kommer därefter att raderas. 

Bakgrund 

Berätta lite kort om dig själv. Vem är du? 

Vilken roll har du?  

Hur många år har du haft rollen?  

Vad har du arbetat med tidigare? 

 

Framgångsrik 

Hur definierar föreningen framgångsrik? 

Hur skulle du definiera framgång inom innebandy/längdskidor? 

När anser du/ni att föreningen är framgångsrik? 

När anser du/ni att en idrottare är framgångsrik? 

Hur jobbar föreningen för att fostra framgångsrika idrottare? 
 

Stöd och resurser 

Vilka stöd och resurser behövs för att en idrottare ska nå eliten? 

Vilka stöd och resurser kan ni ge för att idrottarna ska nå eliten? 

 

Ekonomiska resurser 

Hur finansierar ni er verksamhet? 

Vad bidrar utövarna och deras familjer med? 

Vilka ekonomiska stöd får ni? Stöd från SDF? 

Ger ni ekonomiskt stöd till idrottarna? 

 

Mänskliga resurser 

Organiserar ni tränarutbildningar för att ta utveckla och utbilda tränare? 

Har ni fastanställda ledare eller jobbar dessa ideellt? 

Har ni krav på vad ledare ska kunna? Egenskaper? Utbildning? 

Vad har ni för mänskliga resurser som jobbar med spelarna? Fystränare, sjukgymnast, massör etc. 

Hur ser er förening ut gentemot andra föreningar i regionen? (Om de vet) 

 

Materiella resurser: 

Vilka typer av anläggningar har ni tillgång till? 
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Finns det möjligheter att träna när som helst eller är det någon specifik bokning som måste ske i 

förhand? 

Äger ni den anläggning där utövarna/lagen tränar och spelar? 

Bidrar ni med utrustning till utövarna eller investerar dom i detta själva? 

Har ni tillgång till gym, träningsmaskiner, och olika testutrustning för att mäta spelare/utövares 

fysiska status? 

Hjälper ni till med boende och jobb till spelare? 

 

Elitidrottsmiljö 
Vad krävs för att skapa en elitidrottsmiljö som främjar framgång? 

Hur är föreningen uppbyggd? Talangutveckling? Vinna mästerskap?  

Vilka faktorer är viktigt för att er förening ska lyckas? 

Vad behöver/kräver ni som förening av spelarna/utövarna? Kontrakt av utövarna? 

Vad kräver/behöver ni av SDF? 

Finns det gemensamma faktorer mellan olika säsonger som varit framgångsrika? 
 

Tack för oss, är det något övrigt som du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 

 

SDF: 
Du har blivit utvald att delta i en studie där syftet är att öka kunskapen om vad som krävs för att skapa 

en god elitidrottsmiljö, vad framgång innebär och vilka stöd och resurser som krävs för att lyckas med 

sin idrott. Deltagandet i studien är helt frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan när som 

helst under intervjun. Skulle det finnas frågor som känns stötande eller som du inte vill svara på är det 

bara att säga till så går vi istället vidare med nästa fråga. Vi är tacksamma över att du ställer upp på 

detta och hjälper till att bidra med kunskap inom ämnet och till idrottens välbefinnande. 

Du kommer i studien att förbli anonym och varken ditt namn eller ditt förbund kommer att nämnas. 

Vi kommer hantera personuppgifter konfidentiellt. 

Vi kommer även att spela in samtalet för att kunna säkerställa att information återges korrekt, 

samtalet kommer därefter att raderas. 

Bakgrund 

Berätta lite kort om dig själv. Vem är du? 

Vilken roll har du?  

Hur många år har du haft rollen?  

Vad har du arbetat med tidigare? 

 

Framgångsrik 

Hur skulle du definiera framgång inom innebandy/längdskidor? 

När anser du/ni att en förening och/eller idrottare är framgångsrik? 

Stöd och resurser 

Hur jobbar ni för att stötta föreningarna och utövarna i distriktet så dessa ska lyckas och bli 

framgångsrika? 

Vilka olika stöd ger ni? Både till föreningar och till utövare? 

 

Ekonomiska resurser 

Vilka ekonomiska stöd ger ni? 

Kan ni ge samma ekonomiska stöd till föreningar som till exempel andra större förbund? 

 

Mänskliga resurser 

Hur hjälper ni föreningar att ta fram tränare, ledare osv? 

Har ni speciella tränarutbildningar eller dylikt? 
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Hjälper ni föreningar att rekrytera tränare om de inte skulle lyckas själva? Hur isf? 

Hjälper ni föreningarna med andra typer av personal? Hur isf? 

 

Materiella resurser 

Hur hjälper/stöttar ni föreningar och utövare i form av materiella resurser? Såsom utrustning, lokaler, 

anläggningar? 

Hjälper ni föreningar med bokningar av lokaler?  
 

Elitidrottsmiljö 

Vad krävs för att skapa en elitidrottsmiljö som främjar framgång? 

Vad behöver/kräver ni för att skapa denna elitidrottsmiljö? 

Vad kräver ni av föreningar? 

Vad kräver ni av utövarna? 

Hur jobbar förbundet för att idrotten ska spridas och få mer uppmärksamhet? För att kunna 

konkurrera med större idrotter som t.ex. fotbollen?  

 

Tack för oss, är det något övrigt som du vill tillägga innan vi avslutar intervjun? 
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Bilaga 2. Initial mailkontakt 

 

Vi är två killar som skriver C-uppsats inom Idrottspedagogik på uppdrag av SISU. Studien handlar om 

skapandet av goda elitidrottsmiljöer samt vilka stöd och resurser en idrottare behöver för att bli 

framgångsrika.  

  

Studien kommer fokuseras på innebandy och längdskidor som har ett starkt fäste i Västerbotten. Vi 

kommer att intervjua en person på SDF-nivå, en på föreningsnivå och två utövare (en man och en 

kvinna) per idrott. 

  

Intervjun vill vi gärna genomföra under nästa vecka och kommer ta ungefär 30 minuter. 

Respondenterna kommer givetvis vara anonyma i studien. 

  

Skulle du ha möjlighet att ställa upp på en intervju?  

  

Tack på förhand! 

  

Med vänlig hälsning, 

Christoffer Birkegård, 

Nicodemus Åstrand 

 

 


